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Introdução: Projeto de extensão Amigos da Leitura ocorre na cidade de Marilia desde o ano 
de 1999, como uma atividade de extensão do GP-NTI/DCI/FFC/UNESP. As atividades de 
leitura para crianças hospitalizadas iniciaram-se no ano de 2003 no Hospital Santa Casa de 
Misericórdia.  Objetivos: O projeto objetiva o incentivo ao gosto pela leitura em crianças de 3 a 
13 anos internadas nas alas Pediatria e Oncologia buscando estabelecer o contato das 
crianças com a literatura infanto-juvenil brasileira.  Métodos: As atividades são planejadas em 
reuniões semanais, a partir da análise da literatura disponível sobre o desenvolvimento do 
gosto pela leitura. O planejamento tem como proposta o desenvolvimento da criatividade e a 
aproximação da criança com a leitura e o hábito de utilizar livros de modo prazeroso. Os livros 
utilizados são selecionados no acervo da biblioteca do projeto e na Biblioteca Pública de 
Municipal. As atividades visam a atender as diferentes faixas etárias, diferentes habilidades 
cognitivas e níveis de locomoção.  Resultados: Como resultado percebeu-se um bom 
envolvimento das crianças com a leitura e com o desenvolvimento de atividades de recontar a 
histórias, pintar, desenhar. Como conclusão aponta-se o ato de ler como uma atividade que 
proporciona aos envolvidos a possibilidade de um distanciamento do local em que estão, um 
momento lúdico, que tem gerado mudanças de atitudes comportamentais das crianças 
hospitalizadas que participam da atividade, auxiliando de algum modo o trabalho dos 
enfermeiros e proporcionando o envolvimento e serenidade com seus acompanhantes. Neste 
ano a autora selecionada foi Ana Maria Machado e a exploração da literatura brasileira infanto-
juvenil se deu com os seguintes livros de sua obra: Menina bonita do laço de fita (1986), 
Besouro e Prata (1999) e Um dia desses (1996). RESUMO: O projeto “Amigos da Leitura” foi 
fundado no ano de 1999, é desenvolvido por estudantes de Biblioteconomia da FFC-UNESP–
Marília. O projeto tem o objetivo de incentivar à leitura e a familiarização do livro de forma 
lúdica, com reuniões mensais para o planejamento e atividades diárias de leitura no hospital 
Santa Casa de Misericórdia. Essa atividade de extensão permite que alunos da graduação 
adquiram experiência em projetos de incentivo à leitura e comprometimento social.


