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Somos um grupo (coletivo) de 
bibliotecários e entusiastas de 
inovação social que aplica design 
thinking em biblioteca 
comunitária.

Temos como inspiração o material 
desenvolvido por IDEO e Melinda 
Gates mais toda a experiência de 
um time diversificado e super 
engajado com as cultura e a 
sociedade.

Estamos abertos para toda 
colaboração criativa e mão na 
massa.



https://medium.com/design-
thinking-para-bibliotecas/

https://www.facebook.
com/designthinkingparabibliotecas

em nossos canais, 
contamos um pouco da 

nossa história e 
divulgamos nossas 

atividades
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https://medium.com/design-thinking-para-bibliotecas/
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retrospectiva



Em abril de 2015 tivemos nosso primeiro encontro e 
começamos a formatar nosso projeto



Em maio de 2015 nossa turma cresceu e fizemos uma 
primeira seleção das bibliotecas que poderiam ser 
nosso laboratório



Em julho de 2015, depois de visitarmos três tipos muito 
diferentes de bibliotecas, escolhemos  nossa e foi...



Biblioteca popular do Poeta, do CICAS - Centro 
Independente de Cultura Alternativa e Social



Em Agosto, nos aproximamos da comunidade do Cicas e 
fizemos nossa primeira sessão em conjunto para chegar 
aos desafios que queríamos trabalhar 



entre um encontro e outro participamos de um mutirão 
onde deixamos o acervo com cara de biblioteca e 
fizemos uma primeira organização dos livros



em novembro, paramos para refletir e criar ideias para 
os desafios… Chegamos em 4 conceitos em 4 áreas 
diferentes de atuação



onde estamos?



implementação
Depois de desenvolver os 4 
conceitos, refinamos de 
acordo com os rumos que a 
própria comunidade do Cicas 
estava desenvolvendo.

Fizemos nosso plano de ação 
que será implementado em 
mutirões que serão 
realizados nos próximos 
meses lá no centro cultural.



quais eram nossos 
desafios?



Como poderíamos incentivar o engajamento da organização e gestão da biblioteca 
entre os coletivos, levando em consideração a disponibilidade das pessoas?



Como poderíamos melhorar o espaço físico e o acervo para atrair jovens e estimular 
o uso da biblioteca?



Como capacitar as pessoas dos coletivos para maior integração entre eles?



Como organizar uma biblioteca móvel de fácil manutenção com ajuda da 
comunidade?



as ideias que vamos trabalhar em 
mutirões nos próximos meses são...



Fala Cicas
Melhorar a comunicação entre os 
coletivos

● Criar um workshop de comunicação e 
chamar pessoas chave dos coletivos 
para participar

● Fazer divulgação de ferramental 
virtual (grupo no facebool) e mural 
físico prensente no CICAS para 
organização do calendário

● Dar ideias e ajudar a definir o 
calenádio de eventos. 

Listas os grupos que iriam 
participar

1) Estúdio
2) Dança
3) Jesus
4) Biblioteca
5) Times Futebol

Referência
William conhece alguém que escreveu um TCC sobre 
mediação de conflitos

ANTES DO MUTIRÃO, TEMOS QUE 

NO DIA DO MUTIRÃO….

● Draf do Folder  e Mural “Comunida Cicas”
● Criar as “Condutas Mínimas” para viabilizar as atividades no espaço
● Fazer o Workshop de Comunicação

Organizar o primeiro encontro, marcar data e convidar 
as pessoas chaves

Planejar o Workshop de comunicação



comunica cicas
Criação de murais externos com 
informações dos serviços e 
atividades da Biblioteca Popular do 
Poeta

● Os coletivos propões assuntos para os 
murais e muralzinho (papel e digital) 
que serão distribuidos em pontos 
estratégicos da comunidade

● Frequentadores podem indicar as 
atividades e livros que desejam no 
acervo

● Elaborar um calendário de eventos 
históricos e da comunidad

● Atualização de banner e folders 
esporadicamente

NO DIA DO MUTIRÃO… 

● Carrinho de som para espalhar os folhetos na comunidade no dia do mutirão
● Preencher mural físico com calendário e informações do centro
● Divulgar redes sociais do CICAS para a comunidade

Criar e imprimir os folhetos

1) O que é o CICAS
2) Calendário de 

eventos próximos
3) Convidar 

comunidade para 
fazer parte

Referência
Ver Ventania - parcerisa bibliotecas locais

Convidar autores e artistas para participarem do projeto

Buscar tinta do tipo lousa para ter espaço para um 
grande mural externo

Mapear pontos estratégicos para a distribuição

ANTES DO MUTIRÃO, TEMOS QUE 



cade o que? (kdok?)
Organização e sinalização do acervo 
e do espaço de acordo com os 
interesses da comunidade

● Entender como as pessoas buscam as 
informações por meio de estudo na 
comundade

● Organizar o material de forma a 
contar uma história

● Definir onde e como esse material 
será exposto para aumentar 
visibilidade e acesso

● Permtir que a comunidade também 
atualize o acervo

NO DIA DO MUTIRÃO…

● Oficina de grafiti cujo resultado será as placas para sinalização do acervo

Definir as categorias

1) Conversando com Jesus 
para ver o uso atual

2) Conversar com 
bibliotecária do bairro

3) Conversar com pessoas 
da comunidade

Referência
Bel - assuntos da minoria

Reunir os materiais já disponíveis para a 
sinalização - PVC, Placas

Buscar grafiteiros que queriam fazer oficina no dia 
do mutirão para pintarmos os nomes das 
categorias  para a sinalização do acevo

ANTES DO MUTIRÃO, TEMOS QUE 



memória cicas
Reunir a memória institucional da 
comunidade e disponibilizar esse 
acervo fisicamente e online

● Reunir material impresso existente - 
tanto do CICAS como da comunidade

● Organizar o material de forma a 
contar uma história

● Definir onde e como esse material 
será exposto para aumentar 
visibilidade e acesso

● Permtir que a comunidade também 
atualize o acervo

Organizar os HDS - 3, lotados de vídeo

Reunir os arquivos na nuvem - one drive

Reunir os arquivos em papel que contam a história do CICAS

Buscar fotos da comunidade

ANTES DO MUTIRÃO, TEMOS QUE 

NO DIA DO MUTIRÃO….

● Oficina de Gerencimento de Arquivos , onde vamos organizar os arquivos 
digitais do CICAS

● Mutirão de Digitalização de arquivos
● Organização física dos documentos



obrigada
venha fazer parte também :)


