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Objetivo

 O objetivo deste projeto é dar voz e vez

as histórias e experiências vivenciadas

pelos livros humanos.



Livros Humanos

Livros humanos são pessoas que tem algo que

desejam compartilhar com outras, seja um

conhecimento em algum assunto, histórias de

vida, de trabalho e curiosidades.



A proposta é mostrar que TODOS tem alguma

história para contar, independentemente de

classe social, escolaridade, idade, profissão e

qualquer outra “segmentação” que possa ser

imposta.



Preparação

Captação de livros humanos: divulgação nas

redes sociais, jornais e rádio local. Além do

contato direto com os frequentadores da

biblioteca;



Divulgação





Passo a passo

Elaboração das capas personalizadas:

Utilização de imagens, colagens e

definição dos títulos;



Na data do evento

Organiza-se as capas dos livros suspensas,

em destaque na biblioteca;

Os livros humanos ficam disponíveis para”

empréstimo” em locais pré-determinados

dentro da biblioteca;





Os leitores recebem orientação da dinâmica

do evento e são direcionados as capas

personalizadas;

Após a escolha do livro humano, o leitor

dirige-se até o balcão de empréstimo para

“retirar” o livro humano



O funcionário informa ao leitor, qual pessoa

é o livro escolhido e o direciona ao local;

O livro humano e o leitor sentam juntos, e

estabelecem um diálogo a partir da história

contada pelo livro humano, de forma

reservada. por 15 minutos ou mais se não

houver reserva.



1ª Edição - Realizada dia 19/12/2015, 

Sábado – 13h às 15h.

2ª Edição – Realizada dia 19/05/2016,

Quinta-Feira – das 17h às 20h.



Relatos - Leitora

 Participar da 1ª edição da Biblioteca Humana de

Charqueadas foi uma experiência única e

especial. Cada pessoa é digna de ser lida, ouvida,

degustada, sentida e foi na lá que pude pegar

emprestado alguns livros alegres, orgulhosos de

suas biografias e dispostos a compartilhar o que

tem de melhor. Além de ser uma leitora, também

fui uma ouvinte. A Biblioteca Humana é um

exercício de cidadania e de empatia. Por que

apenas ler se tenho 5 sentidos à disposição?



Relato Livro Humano

 Teria muitas histórias para contar, mas acreditava
que poucas ou quase nenhuma as pessoas
gostariam de ouvir. Resolvi então contar a nossa
batalha e conquistas com nosso filho mais novo.
“Um anjo chamado Gabriel. Contei, me
emocionei, chorei, choramos, mas ao final da
sessão senti uma sensação de “valeu a pena”;
Gostei de relatar os desafios de uma família na
busca de inclusão. Enfim, a proposta apresentada
é importante ferramenta para o resgate de uma
valorização das construções de nossa cidade, bem
como das pessoas que são atores e autores desta
história.



 A Biblioteca Humana, um projeto simples, sem

custos financeiros, proporciona a satisfação tanto

daqueles que contam as suas histórias, quanto os

que ouvem. Há também a flexibilidade que o

próprio modelo do projeto traz: é possível

adequar a qualquer contexto, ou seja, pode ser

aplicados em escolas, bibliotecas, museus e

associações, enfim, qualquer espaço social.
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