
CULTURA  DE  PAZ  NAS  BIBLIOTECAS

Usuários da Biblioteca 

Municipal de Guaxupé

Abrangência em aberto:
Projeto disponível para outras

bibliotecas interessadas,
no site, após o seminário:

www.guaxupaz.com.br
(Projetos e Ações)

Abrangência :

Autoria : Sílvia Costa
silcosta2012@ gmail .com

Tel.: (35) 3551-1420

Expansão fora da biblioteca

- Trabalho em escolas
- Divulgação: Rádio Comunitária/imprensa 
- Participação eventos da cidade
- Atividades socializadas pela internet

http://www.guaxupaz.com.br/


Objetivos deste projeto:

- Sensibilizar para a necessidade de implantação da 
Cultura de Paz nas bibliotecas

- Facilitar o processo de implantação com orientação sobre:
- Formação de acervo

- Preparação de mediadores de leitura
- Preparação de educadores para a paz
- Contatos de organizações específicas
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Público alvo

- Profissionais de bibliotecas, 
agentes culturais,

editores, educadores

Ao iniciar o movimento GUAXUPAZ, uma das primeiras 
ações foi a montagem de estande com obras de cultura 
de paz na biblioteca municipal de Guaxupé.



Desenvolvimento da ação:

Formação do acervo : 

- Contato com editoras e organizações p/doação de obras/similares
- Impressão de material para download/
- Disponibilização de listagem de links para acessar.
- Inclusão de obras de Cult Paz na relação geral de compras de livros

Montagem na biblioteca, em stand próprio e com visibilidade

Preparação de facilitadores 
- Presencial
- Estudo dirigido : bibliográfico/ virtual 
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Oficinas/ minicursos para preparação de: 

- Contadores de histórias
- Mediadores de leitura
- Educadores

Metodologias específicas : 

- Leitura crítica de mundo                                   
- Mídia construtiva
- Leitura apreciativa
- Recriação de hist.: abordagem pacífica
- Disciplina restaurativa
- Círculos de paz/outras
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- Contação de histórias selecionadas

- Rodas de leitura

- Exibição de filmes/ vídeos

- Dramatizações com abordagem pacífica de conflitos

- Análise crítica de músicas/ filmes/ programas de TV

- Apresentação de criações dos  participantes:

textos/músicas/vídeos/desenhos/teatro
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Atividades diversificadas para 
biblioteca/ escolas/entidades:



O trabalho é lento, mas compensador para quem aplica.

O comprometimento de pessoas engajadas sustenta o 
trabalho.

É preciso ter persistência para o novo paradigma avançar.
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Avaliação de Resultados

“Educadores começam a despertar 
interesse pela Cultura de Paz.”
(Rosimeire A. Ferro – Funcionária da Biblioteca)


