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Esta ocupação faz parte do projeto VIVA BIBLIOTECA da Cia. do Núcleo 
Educatho junto ao Sistema Municipal de Bibliotecas de São Paulo que tem 
como objetivo utilizar a convivência de Companhias de Teatro com as 
bibliotecas públicas e com a população das regiões onde se encontram, para 
reintegrar, estimular e reinventar esses espaços a fim de resgatá-los, não 
apenas como um local para leituras, mas também como um espaço 
importante para diversas manifestações culturais.  
 
Ao mesmo tempo em que o projeto resgata a importância dos livros e da 
literatura ele também sai das dependências da Biblioteca para ocupar o 
bairro e a região, interagindo com a população local e mostrando à 
comunidade a importância da Biblioteca como um ponto de cultura 
completo e fundamental para o desenvolvimento cultural do cidadão. 
 

Introdução 



Justificativa 
  

O projeto nasceu da necessidade da Cia do Núcleo Educatho em repensar o 
espaço público como um local acessível a todos. Em 2014 fizemos uma 
temporada do nosso espetáculo “A Nova Roupa do Rei” no Teatro Zanoni 
Ferrite que fica dentro da Biblioteca Pública Paulo Setúbal e durante nossa 
estadia lá percebemos que grande parte da população não tinha 
conhecimento da existência do teatro e muito menos da Biblioteca, 
desconhecendo assim a programação cultural ofertada. 
 
Começamos a repensar nosso fazer artístico e principalmente em como 
poderíamos atingir o maior número de pessoas com ele, e foi assim que 
nasceu o projeto “VIVA BIBLIOTECA”, que veio de encontro ao desejo da Cia 
do Núcleo de resgatar as bibliotecas que estão sendo esquecidas pela 
comunidade e que muitas vezes são o único equipamento cultural existente 
na região. 
 



A proposta do projeto foi  ocupar artisticamente as Bibliotecas Municipais do 
Tatuapé (Hans Christian Andersen) e do Campo Limpo (Helena Silveira) 
durante 3 (três) meses cada com várias atividades como espetáculos, 
narrações de histórias, intervenções e oficinas para que primeiramente as 
pessoas soubessem que ali é um espaço de educação e cultura e, segundo, 
que elas poderiam e deveriam ocupar e frequentar a biblioteca como uma 
opção cultural para o seu dia a dia.  
 
Desta maneira esse projeto já se justifica por não ser somente uma proposta 
que leva arte às regiões mais distantes e sem acesso a mesma, mas também 
pelo fato que queremos aflorar na comunidade um sentimento de 
pertencimento e protagonismo da sua própria história, já que a biblioteca é o 
lugar das memórias, onde guardamos nossas histórias, que esse projeto 
possa fazer com que eles criem novas histórias e relações com esse espaço 
tão significativo e importante. 
 



  

Atividades do Projeto 
Nossa ocupação artística prevê uma série de ações que interligadas 
resultam na divulgação da Biblioteca em si, além da aproximação da 
comunidade com o local. São elas: 

- Apresentação dos espetáculos: “A Nova Roupa do Rei” e “O Becos dos 

Gatos”;  

- Sessões de Narrações de Histórias; 

- Intervenções “Cadê a Biblioteca que estava Aqui?” e “Carteiros 

Literários”; 

- Oficinas Teatrais; 

- Vivência Artística “Essa Biblioteca também é sua” com os funcionários 

da Biblioteca; 









Carteiros Literários 
Com o objetivo de aprimorar a relação entre a população e a biblioteca, 
criando uma via de mão dupla, onde a biblioteca aparece como espaço de 
armazenamento e troca, e a população fornece o conteúdo, chegamos a 
intervenção dos Carteiros Literários.  
 
O carteiro surge aqui como mediador que propõe um jogo: uma troca de 
correspondências entre as partes. A biblioteca envia um fragmento de seu 
acervo e convida o indivíduo a responder com uma história, que pode ser 
verídica ou ficcional, de autoria própria ou de terceiros. A proposta aqui é 
estimular a leitura e a coleta de memórias da população. 
 
Essa é uma intervenção que convida a população a se voltar para sua história, 
para suas tradições e permite um resgate daquilo que temos de mais sagrado 
enquanto seres humanos: nossas relações tanto como indivíduos, quanto 
com o outro e por fim com a nossa cidade e nosso país. 



Ao final da ocupação é realizado um sarau encenado, onde as histórias 
selecionadas pela companhia são apresentadas para a população em formato 
artístico tornando essa coleta de memórias ainda mais importante já que ela 
se transformou em arte e os moradores podem ver suas histórias sob uma 
nova ótica e ponto de vista, dando um novo significado para a intervenção 
artística. 
 
Além da troca de correspondências, verificou-se o registro saudosista das 
memórias de um tempo no qual os destinatários das cartas frequentavam a 
biblioteca no período escolar, possibilitando assim uma reflexão sobre as 
mudanças da cidade, do bairro, da própria biblioteca e dos hábitos de leitura 
na vida de cada participante. 



Poemas e trechos de livros para serem retirados pelos frequentadores da 
Biblioteca e caixinha do correio para o depósito de correspondências à 

Biblioteca. 

 



Atores da Cia. do Núcleo Educatho vestidos de Carteiros Literários. 
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