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Objetivos e Público Alvo
Esse Projeto teve como objetivo proporcionar aos

participantes contato com outras culturas,
ampliando a maneira do aprender por meio de
recursos
visuais,
tridimensionais,
musicais,
apresentações entre outros.

O público alvo desse projeto foram os alunos da
Escola Municipal de Ensino Básico Dalila Galli do
bairro Jockey Clube, em São Carlos, SP, moradores do
bairro e demais cidadãos interessados pela temática

Ação
Exposição de materiais referentes à cultura
japonesa, como o Gato da Sorte Japonês, um dos
amuletos do Japão, chamado “Maneki Neko”, a
espada japonesa usada pelos samurais durante o
período feudal, “Katana”, o quimono de verão, feito
de linho ou de algodão, chamado Yukata, os leques
tradicionais, além das “Kokeshis”, bonequinhas
que começaram a ser fabricadas no século 19 por
artesãos, sombrinhas feitas em papel e madeira de
bambu.
Todos os alunos da escola participaram do evento,
que também foi abrilhantado com a apresentação
do grupo musical japonês “Yanagi-Taiko”, todos
ficaram emocionados com a batida forte dos
tambores.

Resultados
As
atividades
realizadas
na
biblioteca
proporcionaram o envolvimento da comunidade no
acesso ao conhecimento da cultura japonesa.
Os benefícios para os envolvidos podem ser
mensurados através do aumento da procura pela
leitura de mangás, histórias de dragões, livros sobre
técnicas de origamis e outros aspectos da cultura
oriental. Acredita-se que os usuários estejam
percebendo o novo conceito de biblioteca, como algo
vivo e que vai além do serviço de empréstimos de
livros.
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