
 

  
BIBLIOTECA HUMANA

Da Comunidade para a Comunidade! 



Como surgiu a ideia?  Quem mediou? 
Salomé Abreu, jovem torriense de 32 anos, licenciada em Literatura e Artes, apaixonada por 
Bibliotecas Humanas, foi “Livro” numa Biblioteca Humana da Academia de Líderes Ubuntu.  

Quem organizou? 
A equipa da Biblioteca Municipal de Torres Vedras e a equipa do Centro Local de Apoio à Integração 
de Migrantes de Torres vedras.



Conceito:

• Uma biblioteca humana é um conjunto de livros orgânicos, únicos e 
em constante transformação; 

• Cada pessoa representa um livro, uma história a ser partilhada, que 
enriquece o coletivo e valoriza o indivíduo; 

• É um espaço de partilha, de desconstrução de preconceitos e de 
criação de empatia e compaixão.



                   Livros em Construção

Processo de partilha e criação literária:
Em 4 sessões, entre setembro e outubro 2019, os “livros”viajaram pela 
escrita criativa, e pelos conceitos do storytelling de forma a destreinar 
medos e amadurecer a capacitação pessoal.



 Apresentação dos Livros e Exercícios de       
Escrita Criativa: 



Criação de Histórias, Sinopses e Atribuição de 
Títulos às Histórias dos Livros



Sessão Final – 25 Leitores e 8 Livros na 
Biblioteca Municipal de Torres Vedras 



 Livros & Leitores
 » Para cada livro há um tempo de partilha, e para cada leitor há um tempo de      
perguntas;
» Há um caminho que se faz em conjunto, em que vemos o outro em nós e nos 
vemos no outro.



Os Livros Humanos



Partilha de Histórias…



Impacto nos Leitores   

Deixe uma palavra que represente esta experiência.

Encontro Excelente    
Partilha Afetividade
Gratidão Autoconhecimento
Emoção Transformação
Empatia Reflexão
Caleidoscópio Viagem
Enriquecedora



Gratidão!  



“Em cada ser humano reside uma casa cheia de emoções, experiências, aprendizagens e transformações.
Um Tesouro!”    Salomé Abreu 



Obrigada!
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