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Intro
odução: O projeto Amigos
A
da Leitura de
esenvolve suas ativid
dades des
sde o
ano de 1999, como
c
uma
a atividade
e do Grupo
o de Pesqu
uisa - Nova
as Tecnolo
ogias
em Informação
I
o, do Depa
artamento de Ciência
a da Inform
mação - FF
FC/UNESP
P, em
parcceira com o Projeto Água Vivva de Prom
moção So
ocial. O de
esenvolvim
mento
inicia
al das ativiidades oco
orreu no Ba
airro Jardim
m Bandeira
antes, juntto a um tim
me de
futeb
bol de adolescente, em
e seguida foram tra
ansferidas para uma escola pú
ública
do bairro.
b
As atividades
a
v
voltadas
para o atendimento de criançass hospitaliz
zadas
inicia
aram-se no
o ano de 2003
2
no Ho
ospital Mun
nicipal Matterno Infan
ntil. Hoje to
odo o
dese
envolvimen
nto do projjeto está voltado
v
para o incen
ntivo à leitu
ura no Hos
spital
Santta Casa de
e Misericórrdia.
Obje
etivos: O projeto ob
bjetiva aprresentar o trabalho de
d alunos da graduação
em Bibliotecon
B
nomia com
m crianças de
d 3 a 12 anos intern
nadas nas alas: Pediatria
e Un
nidade de Terapia de Queimad
dos no desenvolvime
ento do atto de ler, como
c
form
ma de estab
belecer o contato
c
do livro com os
o hospitalizados.
Méto
odos: As atividade
es são planejadas em reun
niões com
m o grupo
o de
envo
olvidos quando é esstabelecido
o um cale
endário de
e ações vo
oltadas pa
ara o
incentivo à le
eitura. O planejame
p
nto é esttabelecido a partir da análise
e da
litera
atura disp
ponível so
obre o de
esenvolvim
mento do gosto pella leitura e é
elaborado men
nsalmente com o inttuito de res
sgatar a criatividade
e e aproxim
mar a
crian
nça da leittura e do hábito de utilizar liv
vros de mo
odo prazeroso. Os livros
l
utilizzados no desenvolvi
d
mento dass atividade
es são selecionadoss entre aqu
ueles
dispo
oníveis no
o acervo da Brinqu
uedoteca do
d hospita
al como u
uma forma
a de
consstruir um vínculo
v
parra o uso do acervo, principalm
mente, nos momentos
s em
os integrantess do proje
eto não estão
e
atua
ando no lo
ocal. As a
atividades são
planejadas pa
ara atender as difere
entes faixa
as etárias e diferenttes habilidades
cogn
nitivas. No
o primeiro semestre
e deste an
no os livros selecio
onados pa
ara o
traba
alho com as criançças foram: Flicts (Ziiraldo, 196
69), O pe
equeno pla
aneta
perd
dido (Zirald
do, 1985)), O plane
eta Lilás (Ziraldo, 1979) e Claude Monet
M
(Ven
nezia, 1991
1?), com a proposta de trabalhar com as cores.
Resultados: Como
C
resu
ultado perccebeu-se um
u bom en
nvolvimentto das cria
anças
com a leitura
a e com o desenvo
olvimento de ativida
ades para
alelas, com
mo o
reco
ontar a história, consstruir outro
os textos, pintar, dessenhar. Co
omo conclusão
1
*
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apon
nta-se o atto de ler, na perspecttiva da esttrutura plan
nejada no projeto Am
migos
da Leitura,
L
com
mo uma attividade qu
ue proporciiona aos envolvidos
e
a possibilidade
de um
u distancciamento do
d local em
m que esttão, um momento
m
lú
údico, que
e tem
gera
ado, em alguns
a
mom
mentos, mudanças
m
de atitude
es comporrtamentais
s das
crian
nças hospiitalizadas que
q participam da attividade, au
uxiliando d
de algum modo
m
o tra
abalho doss enfermeirros e propo
orcionando
o o envolvvimento e sserenidade
e dos
pais e acompa
anhantes.
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