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HOSPITAL DO LIVRO: 
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Objetivos:  
- Minimizar custos; 
- Agilizar a restauração 
dos livros.  

Em 2002 foi implantado o Setor de 
Encadernação e Pequenos Reparos na Biblioteca 
Municipal, com a contratação de uma profissional 
capacitada e com grande experiência na área. 
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Pensando em uma ação educativa e preventiva 
para conscientizar sobre as atitudes e cuidados e 
necessários para conservação e durabilidade dos 
livros, em 2010, foi inaugurado o “Hospital do 
Livro”. 
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Após as sessões de contos, 
que acontecem 
semanalmente na 
Biblioteca, as crianças 
conhecem os espaços da 
biblioteca e o Hospital. 
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Utilizando-se de recursos lúdicos, as crianças têm a 
percepção de que quando não cuidam dos livros, 
eles ficam doentes e podem vir a ficar internados no 
“Hospital do Livro”.  
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Como leitos que recebem pacientes em um 
hospital, pequenas caixas, abrigam os livros 
“doentes”, simbolizando a gravidade da doença e 
os diferentes estágios de recuperação. 
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A caixa com tom vinho guarda um livro 
totalmente deteriorado, com páginas soltas, 
capa rasgada e extremidades sujas.  
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A caixa vermelha, o livro com as páginas já 
costuradas. 
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Cor laranja, livro com as páginas costuradas, 
a capa e  contracapa arrumadas.  
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A caixa amarela, um livro em estágio final de 
restauro, faltando refilar. 
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Caixa de cor branca, um livro pronto, “curado”. 
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Lições práticas de como 
cuidar do livro para que 

ele não sofra  “internação”, 
são explicadas com 

cartazes. Um livro dialoga 
com o interlocutor pedindo 

para ser bem cuidado e 
tratado com carinho. 
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Resultados: 
Observou-se que após a implantação desse projeto, 
diminuiu consideravelmente o desgaste e mau 
manuseio dos livros, principalmente de literatura 
infantojuvenil. 
A criança/adolescente se sente responsável pela 
conservação e cuidado com os livros da Biblioteca 
Municipal. 
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