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Cultive o bom humor 

 

 

 

O bom humor é uma forma de olhar a realidade. A outra é o mau humor. 

Embora o mau humor sempre se imponha, por força e amedrontamento, o bom 

humor na verdade é muito mais poderoso e superior. O bom humor questiona, 

libertando as pessoas de tudo o que se arrogue como prisão definitiva. 

A vida, certamente, é um grande problema, que se divide em pequenos e 

pequeninos problemas, e viver é, afinal de contas, enfrentar e resolver 

problemas. Se os problemas são encarados com mau humor, eles aumentam em 

muito o seu tamanho e se tornam difíceis de resolver. Ao contrário, se forem 

enfrentados com bom humor, eles já se encontram cinquenta por cento 

resolvidos. Quem é sensato, portanto, trata logo de aprender e de cultivar o bom 

humor como a grande ferramenta que ajuda a viver. 

Saber rir das situações liberta-nos de ficar presos sempre nas mesmas e chatas 

situações. Saber rir de si mesmo é o primeiro passo para libertar-se de formas de 

viver inadequadas e encontrar formas melhores, mais espaçosas e mais 

gratificantes. 

 

Cirilo Veloso Moraes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.simplescoisasdavida.com/author/cirilo-veloso-moraes/
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Apresentação 

 

Humor & Cultura é o sexto projeto da Biblioteca Pública Municipal em pouco mais 

de cinco anos da atual gestão. Neste semestre o evento abordará as perspectivas 

relacionadas à informação, ao humor, à arte e à cultura das charges, dos cartuns e 

das tirinhas. O destaque será dado ao aspecto humorístico de cada um dos tipos de 

representação gráfica, enfatizando também o valor informacional presente em cada 

um destes registros, cujas imagens e todo o conteúdo ilustram a realidade ou uma 

determinada situação de forma crítica e cômica. O projeto tem como finalidade criar 

no espaço da biblioteca um ambiente atraente para o público, fornecendo 

informação, lazer e cultura, através de exposição, mural, espaço dedicado ao humor 

e oficina sobre técnicas de desenhos. O evento será aberto a todo o público de 

Igarapé e proximidades. 

 

Objetivo geral 

 

Apresentar os aspectos informacionais, humorísticos, artísticos e culturais das 

charges, dos cartuns e das tirinhas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Proporcionar aos usuários da biblioteca um ambiente de interação e diversão 

 Fornecer ao público informações sobre charges, cartuns e tirinhas 

 Valorizar e estimular a arte e a cultura das ilustrações humorísticas 

 Contribuir para a dinamização do espaço da Biblioteca Pública Municipal 

 

Justificativa 

 

Humor & Cultura é o projeto do 1º semestre do ano de 2017 e faz parte da proposta 

de execução de projetos culturais e eventos semestrais na biblioteca. As ações 

culturais buscam continuamente a dinamização do espaço e a intensificação de 

atividades que venham atrair o público de Igarapé e das regiões vizinhas. 
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Período de realização 

 

O evento será realizado entre os dias 19 e 30 de junho de 2017. 

 

Público-alvo 

 

Com o projeto, pretende-se atingir a comunidade em geral de Igarapé e 

proximidades, em especial, o público juvenil. 

 

Atividades 

 

Serão desenvolvidas quatro atividades no evento: o mural informativo, a exposição 

de obras, o espaço do humor e a oficina de desenhos. 

 

Mural informativo 

 

O mural conterá informações sobre charges, cartuns e tirinhas, dentre elas exemplos, 

conceitos, distinções, curiosidades, imagens, fotografias, informações sobre 

artistas/escritores/profissionais e outras. 

 

Exposição de obras 

 

Na exposição serão exibidas obras de conteúdo informacional/humorístico/crítico e 

artístico relativas às charges, cartuns e tirinhas. Serão expostas também as sinopses 

e as referências bibliográficas de cada obra. Os usuários da biblioteca não poderão 

realizar o empréstimo destes livros durante o evento, somente após o término do 

mesmo. O objetivo da exposição é divulgar as obras para o conhecimento, aquisição 

ou empréstimo. 
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Espaço do humor 

 

O espaço do humor será preparado em destaque e nele serão expostas diversas 

ilustrações humorísticas, agrupadas em charges, cartuns e tirinhas. Serão exibidas 

ilustrações de diversas formas e sobre diversos assuntos. O espaço do humor será 

definido em duas etapas (com conteúdos distintos), sendo uma na primeira semana e 

a outra na segunda semana do evento. 

 

Oficina de desenhos 

 

A oficina de desenhos acontecerá em um único dia e será a data especial do evento. 

Na oficina serão ensinadas técnicas de desenho à mão livre aos interessados, que 

terão a oportunidade de aprender a criar um personagem. Todo o material necessário 

será fornecido aos participantes. A oficina será ministrada pela artista/desenhista 

Paula Guimarães, de Igarapé. 

 

Programação 

 

Mural informativo 

De 19 a 30 de junho, durante o horário de funcionamento da biblioteca. 

 

Exposição de obras 

De 19 a 30 de junho, durante o horário de funcionamento da biblioteca. 

 

Espaço do humor 

De 19 a 30 de junho, durante o horário de funcionamento da biblioteca. 

 

Oficina de desenhos 

Dia 27 de junho, às 14:30. 
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Divulgação 

 

Formas de divulgação das atividades: 

 Divulgação oral 

 Cartazes 

 Folhetos 

 Mídias sociais 

 E-mail 

 

Aquisições e orçamento 

 

Aquisições: 

 Obras para exposição 

 Material para a preparação da exposição 

 Material para a produção do mural e espaço do humor 

 Ministração da oficina 

 Material para decoração 

 Despesas gerais 

 

Valor total do projeto: 

R$ 700,00 

 

Resultados esperados 

 

Com a execução do projeto, a expectativa é de que haja um considerável 

crescimento do número de usuários reais e potenciais da biblioteca, leitores, 

pesquisadores e apreciadores da arte e da cultura e, em referência à comunidade 

local, a contribuição para o enriquecimento cultural e a democratização do acesso ao 

lazer e à informação. 
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Equipe técnica 

 

Idealização: 

Elma Maria Xavier 

Poliana Patrícia de Sousa Miranda 

 

Coordenação: 

Gladson Virgílio Campos 

 

Equipe de execução: 

Aparecida Maria Fernandes Teles 

Elma Maria Xavier 

Jaqueline Evangelista Souza de Paulo 

Maria Gorette Campos dos Santos 

Poliana Patrícia de Sousa Miranda 

 

Colaboração: 

Cleverson Bruno Silva Carvalho 

Erik Sandro Santana Souza 

Ione Henriques Oliveira de Almeida Costa 

 

Anexos 

 

Seguem anexos itens produzidos e utilizados na execução do projeto, nesta ordem: 

1. Cartaz de divulgação do evento 

2. Folhetos para divulgação do evento 

3. Cartaz de divulgação da oficina 

4. Folhetos para divulgação da oficina 


