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RESUMO 

 

O projeto do Hospital do Livro surgiu ao ver a necessidade em orientar as crianças da 

Unidade de Educação Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis de que os livros 

são de utilização de todos os frequentadores da Biblioteca Flor de Papel. A restauração 

em livros infantis mostrou-se um grande desafio, pela falta de literatura, igualmente as 

oficinas com as crianças, pela forma de abordagem nas turmas multi-idade. Neste 

trabalho o objetivo foi expor a importância da preservação, conservação e restauração 

das obras infantis com o propósito de ratificar a importância da formação do leitor desde 

tenra idade. A metodologia aplicada foi realizada através de levantamento de literatura 

sobre bibliotecas escolares, bibliotecas infantis e preservação dos livros e documentos, 

além do trabalho de campo exercido na Biblioteca Flor de Papel. Ao final, percebeu-se 

que a biblioteca exerce sua função na área de preservação, conservação e restauração, 

apesar das dificuldades. Além disso, também cumpre seu papel na educação dos 

usuários no sentido do cuidado com os livros. 

 

Palavras chave: Hospital do Livro. Biblioteca Flor de Papel. Preservação. Conservação. 

Restauração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

The Hospital Books project came to see the need to guide the children of Child 

Education Unit of the University College Geraldo Reis that the books are using all goers 

Paper Flower Library. The restoration in children's books proved to be a major 

challenge, the lack of literature, also workshops with children, the way of approach to 

multi-age classes. In this work the aim was to expose the importance of preservation, 

conservation and restoration of children's books in order to ratify the importance of 

training the reader from an early age. The methodology applied was carried out through 

literature survey on school libraries, children's libraries and preservation of books and 

documents, and the exercised fieldwork in Paper Flower Library. At the end, it was 

realized that the Library plays its role in the preservation area, conservation and 

restoration, despite the difficulties. It also fulfills its role in educating users towards the 

care of the books. 

 

Keywords: Book Hospital. Paper Flower Library. Preservation. Conservation. 

Restoration. 
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1 INTRODUÇÃO 

O propósito de preservar é deixar intacta a memória cultural. Esse pensamento é 

reforçado por Castro (2012, p. 31) quando diz que “[...] os acervos em papel – 

compreendidos pelas coleções bibliográficas, documentais e obras de arte em suporte de 

papel – representam, em termos quantitativos, um dos maiores estoques informacionais 

e culturais da nação.”. 

Mendes (2011) vai um pouco mais além quando se trata de motivos para instituir 

programas de preservação nas instituições, alguns citados são: 

 
1. Para garantir o exercício da memória e da cidadania; 
2. Para garantir a continuidade das manifestações culturais; 
3. Para garantir o produto intelectual, a acumulação do conhecimento e do 
saber pelo homem, no decorrer da história; 
4. Para garantir a manutenção dos elementos da natureza e do meio ambiente. 
(MENDES, 2011, p. 74) 

 
Devido a procedimentos químicos em sua fabricação, o papel tornou-se frágil e 

instável. Portanto, é necessário a estabilização da obra/documento para que o processo 

de deterioração não acabe levando o objeto a perda total (CASSARES, 2000). 

Castro (2012) chama a atenção quando diz que foi no período renascentista que 

surgiu a prática em que predomina a estética, fazendo com que a informação histórica 

ali contida seja perdida. 

De acordo com Balmas (2006, p. 18)  

Precisamos respeitar a importância da preservação e restauração dos 

materiais manuscritos e impressos ao longo de cada período da história até 

chegarmos ao livro no formato que o temos hoje, pois tudo isso serve de base 

para pesquisas e desenvolvimento da tecnologia e os diversos recursos que 

temos disponíveis em meios eletrônicos atualmente. 

Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância da preservação, 

conservação e restauração nos livros infantis, constatando sua diferença com os 

procedimentos normalmente aplicados em obras de literatura de uso comum.  

A metodologia deste trabalho foi realizada através de levantamento de literatura 

sobre bibliotecas escolares, bibliotecas infantis e preservação dos livros e documentos, 

além do trabalho de campo. Tem como alvo mostrar a real necessidade da preservação, 

conservação e restauração dos livros do acervo infantil da Biblioteca Flor de Papel, e o 

trabalho de educação de usuários destinado às crianças matriculadas na Educação 

Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis. Para este trabalho foram observadas 
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ações desenvolvidas no projeto denominado Hospital do Livro, no decorrer do ano de 

2015. 

Para melhor compreensão do leitor, o trabalho foi divido em seis seções. A 

segunda seção foi divida de forma que seja possível entender que a leitura não se baseia 

apenas em palavras alinhadas de forma sequencial, já que a primeira forma de escrita foi 

a pictografia rupestre, ou seja, desenhos feitos em pedras, seguindo pelo caminho 

histórico até o processo de fabricação do papel atual. Em seguida falamos sobre a 

importância de influenciar a criança, para que seja um leitor no futuro, desde novos. Na 

segunda parte é abordado o local onde o trabalho do restauro das obras infantis foi 

realizado, explicando sua função e forma de funcionamento.  

Na terceira seção é explicado o projeto Hospital do Livro, este capítulo é 

dividido em duas partes, a oficina com as crianças, sendo o trabalho de educação de 

usuários desenvolvido feito através de rodas de conversa, procedimentos de 

conservação e restauração, dramatizações, explicação de como utilizar os livros em 

geral. Além de esclarecimentos sobre a restauração dos livros para a equipe pedagógica 

por meio de reuniões. O manuseio inadequado das obras pelas crianças gera danos 

irreparáveis se não houver a intervenção de alguém que seja qualificado para fazer os 

devidos reparos ou, até mesmo, a mudança de alguns para que possam ser utilizados por 

mais tempo, sem que os pequenos percam o contato com os livros, em momento algum 

é impedido sua utilização. Ao contrário, o projeto existe para que eles possam utilizar, 

de forma consciente. O trabalho do Hospital do Livro estimula a construção de uma 

consciência cidadã de comprometimento no uso do livro público pelas crianças e 

devolve ao uso exemplares que estavam fora do acervo corrente, promovendo maior 

vida útil ás obras. Seguidamente é apresentado a oficina de pequenos reparos e suas 

dificuldades, pois, ao contrário dos livros de literatura que estamos habituados, as obras 

infantis requerem muito mais cuidado pelo fato de que há informações importantes por 

todas as páginas, seja pela palavra escrita, seja pela imagem que as vezes pode ocupar 

todo uma lauda. Para a criança, há todo um conjunto estético que dependendo do 

material em que o papel é feito, pode fazer com que o leitor acabe perdendo o interesse 

pela obra. 

Na quarta seção do trabalho são abordados os conceitos da preservação, 

conservação e restauração, suas definições e etapas, com referência de grandes nomes 

da área. Trataremos sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos de degradação do papel e 
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as etapas de conservação e restauração para que a obra/documento não perca sua 

singularidade. 

Por fim, são apresentadas as considerações. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

2 O DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA, DO PAPEL, DO LIVRO E  DA 
   BIBLIOTECA 

2.1 Da escrita ao livro 

É necessário indicar brevemente um percurso histórico da escrita antes de que 

passemos propriamente à leitura. 

A primeira forma de escrita foi a pictografia, que Fischer (2009, p. 19) define 

como “A necessidade de transmitir uma variedade maior de informação pontual, [...] 

registrando com um ou mais símbolos pictóricos [...] A pictografia é um casamento 

fortuito de marcas e elementos mnemônicos.”. Cujo suportes eram as paredes e as 

pedras. 

Ainda de acordo com Fischer (2009, p. 15): 

[...] a humanidade usou de riqueza de símbolos e mnemônicos (ferramentas 
de memória) de vários tipos para acumular informações. A arte na pedra 
sempre possuiu um repertório de símbolos universais: antropomorfos 
(imagens humanizadas), flora, fauna, o sol, estrelas, cometas e muito mais, 
incluindo incontáveis desenhos geométricos, Na maior parte, eram 
reproduções gráficas de fenômenos comuns do mundo físico. Ao mesmo 
tempo, elementos mnemônicos eram usados em contextos lingüísticos 
também, como registros com nós, pictográficos, ossos ou paus entalhados, 
bastões ou tabulas com mensagens, jogos de cordas para cantos, seixos 
coloridos etc. ligando objetos físicos com a fala. (sic) 

 
Após a pictografia, por volta de 4.000 a.C., a escrita cuneiforme foi utilizada em 

artefatos de barro, cuja teoria diz que eram utilizadas em um sistema de contabilidade. 

A argila, ao contrário da pedra, era abundante no Oriente Médio, onde essa escrita 

vigorou, além de ser mais fácil de trabalhar, pois bastava cozinhá-la ou deixar secar ao 

sol. Além do mais, era possível marcá-la com facilidade, deixando a informação ali 

armazenada (FISCHER, 2009). 

De acordo com Ferreira (2010, p. 11): 

Com o desenvolvimento dos sons surge a Escrita Fonética, onde um desenho 
torna-se correspondente a um som, é o aprimoramento final da escrita, 
podendo ser silábica, quando um símbolo representa a unidade da palavra, ou 
alfabética, quando os sons são divididos em letras, surgindo assim os 
alfabetos, é neste momento que o homem se torna capaz de escrever tudo o 
que ele quiser. 

No entanto, os suportes mais conhecidos são: o papiro, o pergaminho e o papel. 

Por volta de 2.500 a.C. os egípcios inventaram o papiro, que por sua vez era uma 

planta aquática existente no delta, no rio Nilo (VIEIRA, 2010). Seu talo em forma de 
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triângulo chegava a ter entre cinco e seis metros de comprimento. Ele permaneceu como 

suporte essencial para o livro e propagou-se para o mundo grego e império romano. Era 

apresentado sobre a forma de rolo, com o comprimento médio de quinze a dezoito 

metros (BALMAS, 2006). De acordo com Martins (2002) o texto era escrito em colunas 

e colava-se cada uma delas na extremidade da folha seguinte, obtendo-se fitas de papiro 

com até dezoito metros de comprimento. Era enrolado em torno de cilindros de madeira 

chamado umbilicus (BALMAS, 2006) e, assim, eram constituídos os rolos de papiro. 

Katzenstein (1986) fala que o papiro foi usado como suporte de escrita pelo período de 

3.500 anos e que no Egito teve a melhor qualidade. Martins (2002, p. 61-62) esclarece a 

forma de produção do papiro: 

Devide-se com uma agulha a haste do papiro, cuja grossura é mais ou menos 
a de um braço, em folhas bem delgadas, mas tão largas quanto possível. A 
melhor folha é a do interior do tronco e assim sucessivamente, na ordem das 
camadas superpostas. Moldam-se as diferentes espécies sobre uma mesa 
umedecida com água do Nilo. Esse líquido turvo exerce o papel de cola. 
Sobre essa mesa inclinada colam-se primeiramente as folhas em todo o 
comprimento do papiro, aparando-as apenas em cada extremidade, e em 
seguida colocam-se transversalmente outras camadas em forma de trama. A 
seguir, prensa-se o conjunto obtendo-se uma folha que é secada ao sol. As 
folhas reunidas entre si, colocando-se em primeiro lugar as melhores e assim 
sucessivamente. A reunião dessas folhas forma um scapus (mão)... As 
desigualdades, os defeitos do papiro, são polidos com um dente ou com uma 
concha, sem o que os caracteres poderiam desaparecer. Polido, ele é mais 
brilhante, mas não pega a tinta satisfatoriamente. Depois de juntá-lo com cola 
de farinha ou com miolo de pão cozido, de forma a ter o menos possível 
camadas secas interpostas, e de torná-lo mais macio que o próprio linho, 
adelgaça-se-o com um malho, põe-se nova camada de cola, desfazem-se as 
dobras que se formaram e bate-se-o de novo com o malho. 

De acordo com Balmas (2006, p. 16), “A leitura e a interpretação dos papiros é, 

freqüentemente, dificílima, devido à irregularidade da escrita e as incorreções 

gramaticais” (sic). 

Durante o século I a.C. desenvolveu-se uma técnica para a obtenção de um 

material de escrita melhor, obtido através da pele de um animal, principalmente 

cordeiros e bezerros recém-nascidos. Esse novo material era mais sólido e flexível, 

entretanto era mais caro. Além disso, era possível reaproveita-lo quando achavam que a 

informação ali contida não era mais necessária e devido a sua qualidade, o pergaminho 

é utilizado ainda na atualidade (BALMAS, 2006). O pergaminho tinha um alto custo, o 

que tornava útil esse material poder ser reutilizado. Então, descobriu-se uma forma de 

guarda-los muito mais conveniente do que em rolos, dessa vez, cada folha de 

pergaminho era dobrada várias vezes e as bordas eram cortadas, formando, assim, um 

fólio, quarto ou oitavo, para, em seguida, serem encadernados em capas de madeira fina 
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e lisa. Dessa forma deu-se origem ao códex, pois era possível escrever em ambos os 

versos. Para Rouveyre (apud BALMAS, 2006, p. 17) códex “é o nome dado aos 

manuscritos cujas folhas eram reunidas entre si pelo dorso e recobertas de uma capa 

semelhante a das encadernações modernas. É na realidade o livro quadrado e chato, tal 

como ainda hoje o possuímos”.  

Em 105 d.C., o papel foi desenvolvido por um jovem chinês, chamado T’sai Lun 

(RODRIGUES, 2007). Costumava-se usar um material proveniente da seda e por isso o 

nome “papel de seda”, além do custo de produção ser menor que o do papiro e 

pergaminho (FERREIRA, 2010). Após algum tempo o processo básico para sua 

fabricação passou a consistir em peneirar as fibras da casca de amoreira, cânhamo, 

restos de roupas, e outros produtos que contivesse fonte de fibras vegetais. Após sua 

criação, a China conseguiu o monopólio mas por pouco tempo, pois, de acordo com 

Hayasaka e Nishida (20--?): 

Em 751 eles tentaram conquistar uma cidade sob o domínio árabe e foram 
derrotados, nesse caso, entre os capturados de guerra encontravam-se 
artesãos, fazendo com que a tecnologia da fabricação do papel fosse 
disseminada para outras partes do mundo, até, finalmente, chegar à Europa.   

O papel ganhava fama e seu uso começava a ser generalizado na cópia dos 

manuscritos. Conforme Febvre e Martin (1992, p. 48 apud FERREIRA, 2010, p. 14) “O 

papel ganhara a partida. Seu uso começava a generalizar-se para cópia dos manuscritos. 

Uma das condições indispensáveis para a difusão do livro impresso estava realizada”. E 

ao mesmo tempo segundo Martins (2002) a vulgarização do papel foi o que decidiu o 

destino da civilização pois atendia a demanda por um suporte de material mais barato. 

No século XV, há a invenção da imprensa por Gutemberg e, para acompanhar o 

ritmo da demanda de papel necessário, os fabricantes lutaram para equilibrar o ritmo de 

produção com a demanda. Devido a grande demanda do uso do papel, ocorreu a 

escassez de trapos e tecidos (SPINELLI JUNIOR, 1997), para contornar essa situação, 

no século XVII surge a máquina holandesa, tornando o processo de produção 

semimecânico e modificando o processo de encolagem/impermeabilização do papel, 

surgindo, assim, o breu, que é um líquido composto que confere pouca longevidade e 

resistência, em substituição ao líquido gelatinoso antes utilizado (SPINELLI JUNIOR, 

1997). 

Para que o papel fosse de cor clara, como o pergaminho era, passou-se a usar 

cloro como agente branqueador, mas, devido à baixa qualidade do papel, observou-se 
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que com o tempo o material passava pelo processo de oxidação, deixando, então, de ser 

utilizado (SPINELLI JUNIOR, 1997).  

“No ano de 1800 são desenvolvidos os primeiros papéis feitos de fibras de 

celulose da madeira” (SPINELLI JUNIOR, 1997, p. 14). As primeiras espécies de 

árvores utilizadas na fabricação foram: pinheiro, abeto, vidoeiro, faia, choupo preto e 

eucalipto, sendo o ultimo a espécie mais utilizada até os dias atuais devido a seu rápido 

clico de crescimento. Mas, somente em 1850 criou-se uma máquina para moer a 

madeira e transformá-la em fibra, utilizando-se da “pasta mecânica”, como era 

conhecida o resultado do processo de trituração. Mas, em curto prazo, foi descoberto 

que as fibras eram extremamente curtas e retinham grande quantidade de substância 

risinosa, difícil de ser eliminada e acaba se tornando um agente de degradação, dando ao 

papel um aspecto amarelado e características de acidez (SPINELLI JUNIOR, 1997).  

Mesmo assim, até hoje utiliza-se a madeira como matéria prima  para a produção de 

papel, o que tornou-o de artigo de luxo de alta qualidade e baixa produção num bem 

produzido em larga escala e preços acessíveis, mantendo uma certa qualidade.  

2.2 Da biblioteca Infantil 

Quando pensamos em biblioteca infantil, logo pensamos se ela é realmente 

necessária, pois a criança aprende a ler quando entra na escola mas é desde tenra idade 

que a formação do leitor acontece. Supõem-se que somente quem conhece os sinais 

poderá decifrar o que ali está contigo. Contudo, estamos enganados se pensarmos que a 

leitura está somente associada ao texto, devemos pensar que a imagem e o suporte 

também são fatores importantes para transformar as crianças em leitores. A experiência 

na Biblioteca Flor de Papel mostrou como seus usuários se comportam desde a primeira 

visita a biblioteca, até o final de sua permanência na creche em que todos os dias 

ocorrem a visitação ao espaço de leitura e oficinas.  

De acordo com as autoras Ramos e Bandeira (2011, p. 1) “Quando falamos 

sobre leitura, imaginamos letras e mais letras, pessoas concentradas em salas de aula, 

nas praças, em livrarias com a cabeça submersa em livros, revistas e jornais”. Mas, será 

que a leitura pode ser resumida em somente ler letras que estão dispostas e alinhadas em 

livros ou jornais/revistas? 

A resposta para essa pergunta é simples: não. Ainda conforme as autoras Ramos 

e Bandeira (2011, p. 1) a leitura é “uma experiência individual por excelência [...] A 

leitura possibilita prazeres, saberes, reflexões e ações”. Portanto, não é o suficiente 
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colocar um livro na mão de uma criança se não houver um elo em relação ao que ela lê 

e sua história, ao referencial de sua vida e o ambiente em que ela vive. Freire (1981) 

reafirma esse pensamento ao falar sobre a atitude do educador como uma ação solidária 

e coletiva, objetivando a transformação. Afinal, educar é transfazer o ser humano e com 

isso mudar o mundo. Freire (1981) também diz que o conhecimento não é transferido e 

sim criado por meio de ações a respeito da realidade. 

Sabemos que sobrecarregar uma criança com atividades imaginando que 

somente isso irá torna-la uma leitora é um pensamento equivocado, porque ela pode se 

cansar do brinquedo denominado livro e isso, de alguma forma, irá desanimá-la para 

continuar no processo de formação de leitor. 

Nesse sentido, reflete-se sobre o papel da biblioteca nesse contexto. Ela funciona 

como mediação de leitura e “precisa ser aberta, ser interativa, e constituir-se num 

espaço livre para expressão genuína da criança, do adolescente e do jovem.” (RAMOS; 

BANDEIRA, 2011, p. 3). A biblioteca é mais do que um local onde se pode armazenar 

informação, Campello (2012, p. 29) fala que as bibliotecas ajudam aos alunos “a 

construir suas compreensões e conhecimentos, ensinando-os a pesquisa e, a identificar 

ideias pertinentes, analisar, sintetizar e avaliar informações, a estruturar e organizar 

ideias, a desenvolver pontos de vista, tirar conclusões e ter opiniões próprias.”. 

O espaço da biblioteca deve ser atrativo e descontraído, para que seus usuários 

não se intimidem e sintam-se a vontade com esse novo universo e reforçando essa ideia, 

Santos (2011, p. 13) diz que a leitura deve ser uma “experiência agradável e prazerosa”. 

A biblioteca tem parte na função da aprendizagem no decorrer da vida, 

formando, assim, cidadãos responsáveis, oferecendo oportunidades de vivência através 

dos livros destinados ao uso da informação ali contida, voltado para o conhecimento, à 

compreensão, a imaginação e ao entretenimento (AMORIM, 2013). É possível dizer, 

então, que as bibliotecas escolares são como laboratórios de ideias (CAMPELLO, 2010) 

e com esse pensamento, Nobrega (2002 apud SANTOS, 2011, p. 9) diz que “a 

biblioteca precisa fazer um desconfinamento de seu acervo e transformar seus espaços 

em território social”. Santos (2011, p. 1) ainda diz que “cabe investigar como a 

biblioteca infantil com suas particularidades pode minimizar este afastamento e auxiliar 

não só no processo de formação do leitor como também no que se refere à promoção da 

cidadania”. 

Com o objetivo de formar o leitor, mesmo que de uma forma um pouco tardia, a 

Lei nº. 12.244 de 24 de Maio de 2010 foi decretada, tornando obrigatório que todas as 
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escolas, tanto públicas quanto privadas, tenham uma biblioteca até 2020 e que cada 

biblioteca escolar tenha um bibliotecário. 

Art. 1º As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de 
ensino do País contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei. 

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção de 
livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte 
destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura. 
Parágrafo único. Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no 
mínimo, um título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo 
sistema de ensino determinar a ampliação deste acervo conforme sua 
realidade, bem como divulgar orientações de guarda, preservação, 
organização e funcionamento das bibliotecas escolares. 

Art. 3º Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços 
progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos 
previstos nesta Lei, seja efetivada num prazo máximo de dez anos, respeitada 
profissão de Bibliotecário, disciplinadas pelas Leis nos 4.084, de 30 de junho 
de 1962, e 9.674, de 25 de junho de 1998.  

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (BRASIL. Lei 
12.244, 2010). 

 
Um desafio se for levado em conta já que menos de 50% das escolas brasileiras 

tem biblioteca escolar em sua estrutura, em grande parte é tratada como depósito de 

livros e, em sua maioria, não há um bibliotecário responsável pelo espaço. Além deste 

problema, tem o fato de que a formação do profissional bibliotecário é muito tecnicista, 

deixando de lado a parte humanista da profissão, que é essencial para o trabalho em 

biblioteca, tanto escolar quanto infantil. Após a meta de implantação ser concluída, a 

próxima etapa poderia ser a inserção de bibliotecas infantis e todas as unidades pré-

escolares existentes no Brasil. 

O Manifesto da IFLA/UNESCO (2000, p. 1) fala que “A biblioteca escolar 

promove serviços de apoio à aprendizagem e livros aos membros da comunidade 

escolar, oferecendo-lhes a possibilidade de se tornarem pensadores críticos e efetivos 

usuários da informação, em todos os formatos e meios”.  A biblioteca infantil também 

possui esse papel, de uma forma um pouco mais sutil, pois, mesmo quando novos, as 

crianças estão em fase de aprendizado constantemente. Na Biblioteca Flor de Papel, 

alguns deles, saiam praticamente alfabetizados, inclusive já teve um caso em que uma 

usuária fez um livro e deixou de doação para o espaço, outro fato curioso é que essa 

obra foi retirado da estante para o empréstimo semanal. 

Portanto é necessário incentivar a leitura já que “A educação infantil é a primeira 

etapa da educação básica, e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, 



18 
 

até os seis anos de idade.” (RAMOS; BANDEIRA, 2011, p. 5). Para tornar isso 

possível, Barça (2011) diz que a presença na sala de leitura e escrita, no caso a 

biblioteca, deve ser um espaço informal, que as crianças tenham livre acesso e possam 

adotar posturas mais descontraídas em relação à leitura.  
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3 BIBLIOTECA FLOR DE PAPEL 

Figura 1 – Logo da Biblioteca Flor de Papel 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

 

De acordo com o histórico da Biblioteca Flor de Papel1, esta surgiu em 1999, 

como projeto de extensão criado pelo Núcleo de Documentação, atualmente conhecido 

como Superintendência de Documentação Sistema de Bibliotecas e Arquivos (SDC) e 

pelo grupo gestor da Creche UFF. 

O objetivo desse projeto era de transferir o acervo bibliográfico infanto-juvenil, 

que até o momento estava sediado na Biblioteca Central do Gragoatá (BCG), para as 

dependências da Creche UFF, hoje denominada Unidade de Educação Infantil do 

Colégio Universitário Geraldo Reis. Esse acervo era destinado a estudantes da área de 

Letras/Literatura. 

Ao realizar a transferência, o objetivo principal do projeto era criar um espaço 

de leitura onde as crianças pudessem tornar-se leitores desde a primeira infância, a partir 

de experiências lúdicas, estimulantes e prazerosas com a leitura literária e de outros 

gêneros. Outro motivo para a criação da Biblioteca Flor de Papel foi a disponibilização 

do acervo e atender as crianças em um espaço adequado a elas. 

A Biblioteca Flor de Papel é um espaço de mediação da informação e do 

conhecimento, proporcionando a formação do leitor, incentivo a leitura e cultura. Além 

disso, promove o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão nas áreas relacionadas à 

Biblioteconomia e Educação Infantil. 

                                                 
1
 As informações deste capítulo foram retiradas do site da Biblioteca Flor de Papel 
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Atualmente, o acervo desenvolvido destina-se ao público infantil, composto 

pelas crianças atendidas pela Educação Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis, 

e ao público adulto, composto pela equipe de colaboradores e os pais/responsáveis pelas 

crianças e a todos os alunos da Universidade Federal Fluminense que estejam 

interessados pela área de Educação Infantil, independente do curso que estejam 

realizando.  

Seu acervo é renovado, principalmente, por doações anuais do Programa de 

Alfabetização e Leitura (PROALE), Bienalmente pelos livros oriundos do Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), que “tem o objetivo de promover o acesso à 

cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da distribuição de 

acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência.”, além de doações ocasionais 

dos responsáveis pelas crianças, colaboradores da Educação Infantil da UFF, além dos 

livros oriundos da SDC, adquiridos por meio de licitação.   

O acervo infantil é composto de livros de literatura e outros gêneros textuais que 

abordam diversos temas relativos ao universo da criança e a cultura popular brasileira e 

universal. São eles: literatura autoral em prosa, literatura autoral em verso, literatura da 

tradição oral em prosa (contos de fada, fábulas, etc), literatura da tradição oral em verso 

(Poesias, trava-língua, advinhas, parlendas, cantigas de roda, etc), livros informativos e 

educativos (higiene, comportamento, sentimentos, família, animais, corpo humano, 

cores, etc), livros de imagem, livros brinquedo (quebra cabeça, pop-up, livros de banho, 

livros de pano, etc), material multimídia e obras de referência. 

O acervo destinado aos adultos contém os seguintes assuntos: livros acadêmicos 

voltados para Educação Infantil (psicologia do desenvolvimento, educação, formação de 

professores, didática, educação infantil, propostas pedagógicas, etc), educação familiar 

de crianças (desfralde, sono, limites, desenvolvimento infantil, etc), livros acadêmicos 

relativos à literatura infantil, nutrição e psicologia infantil. 

De acordo com Barça (2011, p. 4) “Na área da leitura e da escrita devem 

também marcar presença estantes ou caixas ou pequenos armários, que estejam ao 

alcance das crianças, nos quais elas possam manipular e arrumar facilmente os livros.” 

E isso é algo que a Biblioteca Flor de Papel faz. Seu mobiliário é adaptado para o acesso 

total das crianças com as obras. As capas são viradas de frente para que aqueles possam 

manipulá-las e escolher qual livro irá ler. Dessa forma, a biblioteca proporciona a 

autonomia e intimidade entre o espaço de leitura e usuário. É importante ressaltar que 

aquele espaço quebra o estereótipo de que na biblioteca nada se pode.  
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Figura 2 – Disposição do acervo da Biblioteca Flor de Papel nas estantes 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

 

A classificação que a Flor de Papel utiliza também é diferenciada, é feita por 

cores e cada característica textual pertence a uma etiqueta colorida diferente.  

Sua classificação é dividida em: 

a) Azul – Texto em verso de tradição oral (adivinhas, cantigas de roda, poema, 

parlendas, etc); 

b) Rosa – Texto autoral em verso (adivinhas, cantigas de roda, poema, 

parlendas, etc); 

c) Amarelo – Livros informativos e educativos; 

d) Dourado – Livros de referências (enciclopédias, manuais, dicionários e 

almanaques); 

e) Preto – Livros de imagem; 

f) Laranja – Texto em prosa de tradição oral (contos de fada, fábulas, mitos, 

recontos, lendas, etc); 

g) Vermelho – Texto autoral em prosa (contos de fada, fábulas, lendas, literatura 

contemporânea, mitos, etc); 

h) Verde – Livros brinquedo. 

É significativo destacar que os livros da classificação verde são mais frágeis que 

os demais, pelo fato de possuírem dobraduras, abas para levantar, puxar, peças de 

encaixe, entre outras características. Por isso é a única estante suspensa, pois é 

necessário o uso pela criança acompanhado e orientado por um funcionário da 

biblioteca para sua utilização. 
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Além da ação de mediação de leitura, a Biblioteca Flor de Papel também 

promove outras formas de transmissão cultural e de conhecimentos, divulgando 

atividades culturais destinadas ao público infantil, serviço denominado Agendinha 

Cultural, e promovendo oficinas, como por exemplo, de teatro e contação de histórias. 

 
Figura 3 – Agendinha cultural 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

Ainda há outros projetos com as crianças.  

Um deles é o “Varal do Livro”, que é o trabalho de dinamização do seu acervo. 

A atividade acontecia semanalmente, sendo que primeiramente era feito em sala mas, a 

partir do ano passado começou a ser realizado dentro do espaço da própria biblioteca. O 

responsável pelo projeto seleciona algumas obras para serem apresentadas a cada grupo 

de crianças e essas histórias entram em votação. São os pequenos que escolhem os cinco 

livros ganhadores para ficar em sala, um para cada dia da semana, formando, assim, o 

“varal”. Junto a esse trabalho, há um sorteio para o “ajudante da biblioteca”, que é a 

criança responsável por lembrar as outras sobre o bom uso das obras durante a 

permanência do livro em sala. Essa ideia surgiu ao perceber que muitas crianças iam ao 

espaço da biblioteca e somente queriam ler as mesmas histórias e, dessa forma, pode-se 
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fazer com que eles tenham mais intimidade com os livros e leitura, além disso, podem 

descobrir um mundo completamente novo de histórias que não conheciam antes. 

Figura 4 – Oficina do Varal do Livro 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

 

Outro projeto realizado é o “Museu dos Autores” que foi iniciado em 2014 após 

a premiação de Roger Mello, com o prêmio Hans Christian Andersen como melhor 

ilustrador. Essa atividade baseia-se em apresentar as crianças os autores da literatura 

nacional e internacional, ressaltando fatos da infância e da biografia do autor. O 

objetivo deste trabalho é que as crianças possam se identificar e se inspirar nessas 

pessoas, compreendendo que eles também podem criar suas próprias histórias.  

 
Figura 5 – Logo do Museu dos Autores 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 
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Figura 6 – Registro do primeiro Museu dos Autores, apresentando Roger Mello 

  
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

 

Mais uma oficina que a Biblioteca Flor de Papel realiza é a Fábrica de Palavras, 

cuja ideia surgiu ao notar-se a dificuldade que algumas crianças tinham na hora da 

leitura, por não saber o que significava algumas palavras que, por muitas vezes, era 

fundamental para o entendimento da história.  

 
Figura 7 – Fábrica de Palavras 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

 
Conforme a ementa da oficina, esse trabalho tem por objetivo a expansão lexical 

das crianças, tornando possível a compreensão de palavras até antes desconhecidas por 

elas, aumentando seu vocabulário.  

O projeto funciona com a separação de alguns livros, escolhidos pelo 

responsável da ação, e que as crianças tenham interesse pela história. Enquanto a leitura 

acontece, a pessoa que está lendo pergunta se eles conhecem determinada palavra. 

Quando alguma criança conhece o significado da palavra em questão é estimulada a 

explicar para as outras o seu significado.  

No inicio eram utilizados os substantivos concretos pelo fato de ser mais fácil a 

explicação por meio de imagens. Após algum tempo verbos, adjetivos e conectivos 

foram sendo colocados e explicados de forma que a criança consiga identificar seu 

significado no cotidiano e não somente no contexto da história lida. 
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Figura 8 – Fábrica de Palavras com o livro “A Bruxa Salomé” 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

 

A BFP busca ampliar as experiências de leitura das crianças incentivando o 

empréstimo domiciliar, para que esta vivência seja , também, uma prática em família. 

Os únicos materiais que não são emprestados às crianças são os livros-brinquedo e o 

acervo multimídia devido à sua fragilidade e dificuldade de reposição.” 

O serviço do empréstimo domiciliar é realizado para aqueles que tem vínculo 

ativo com a Coordenação de Educação Infantil. Já o atendimento para as crianças é 

realizado semanalmente, geralmente as quintas feira, com o limite de um livro por ficha 

de cadastro, sendo necessária sua devolução até a quinta feira da semana seguinte para 

que a criança possa realizar um novo empréstimo ou renovar a obra. 

Há, também, o empréstimo para os responsáveis, que ocorre todos os dias, com o 

prazo de sete dias corridos para a devolução e seu limite é de um livro. Além de todos 

esses serviços, existe o empréstimo para a equipe que trabalha na Unidade de Educação 

Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis funciona da mesma maneira que o 

empréstimo dos responsáveis mas com diferença de que podem retirar até quatro livros, 

podendo ser tanto do acervo infantil quanto do acervo da Educação Infantil. 

Os livros da classificação verde são os únicos que não saem de dentro da 

biblioteca e o acervo multimídia não saem de dentro da Unidade de Educação, o 

empréstimo desse material somente é feito para o corpo docente, com prazo de sete dias 

corridos. 

Ademais, a Flor de Papel promove a Mesa Redonda sobre Bibliotecas na 

Educação Infantil, que é um encontro anual, multidisciplinar, direcionado aos 
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profissionais, tanto formados quanto em formação, nas diversas áreas relacionadas à 

Educação Infantil. 

Com o propósito de refletir e propagar as ações e conhecimentos sobre a 

promoção da leitura e a importância do estabelecimento e preservação de bibliotecas em 

creches e pré-escolas. 

As inscrições para o evento acontecem online e, somente no dia pode-se fazer a 

inscrição presencial.  

 
Figura 9 – Folder da IV Mesa Redonda sobre Bibliotecas na Educação Infantil 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

 

Em 2016 acontecerá o Ciclo de Palestras. 

Serão cinco palestras que serão realizadas na ultima quarta feira dos meses de 

Junho à Novembro, com exceção do mês de Agosto devido as Olimpíadas, no turno da 

tarde (das 14h às 17h).  
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O ciclo foi projetado para responder as solicitações que apareciam de forma 

assídua na hora do debate e pesquisa de satisfação das Mesas Redondas Sobre 

Bibliotecas na Educação Infantil, mas que não eram debatidas apesar de serem de 

grande importância para os profissionais que atuam na área da biblioteca escolar. 
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4 HOSPITAL DO LIVRO 

É um trabalho de educação de usuários, cujo objetivo é a conscientização das 

crianças sobre o correto uso dos livros da biblioteca. 

Esse projeto é dividido em duas ações  

• Trabalhar a importância do bom uso do acervo da Biblioteca Flor de Papel e 

sua conservação (conduzindo a oficina de pequenos reparos como atividade 

pedagógica), destacando a biblioteca como espaço coletivo e o direito do 

outro colega sobre a obra; 

• A oficina de pequenos reparos que pretende devolver os livros danificados às 

estantes, em condições de uso pelas crianças e, assim, promovendo a maior 

vida útil possível às obras. 

O projeto já existia na Biblioteca Flor de Papel, mas, encontrava dificuldades 

para ser realizado sistematicamente e somente em 2015 começou a ser executado 

semanalmente até a greve. 

Como consequência da demora do trabalho de forma rotineira, três caixas de 

livros danificados foram formados, além das obras, também danificadas, nas estantes. 

 

4.1 Por que este trabalho é importante? 

As crianças de faixa etária de um ano e meio até os seis anos estão aprendendo a 

manusear as obras e nesse processo, ocorre, naturalmente, danos aos livros. 

Figura 10 – Página danificada e página restaurada 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 
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Outro motivo para que esse trabalho se torne crucial, é a forma de aquisição dos 

livros, que grande parte se constitui de doações. 

As exigências do controle patrimonial da Universidade Federal Fluminense, que 

classificam contabilmente os livros como bem permanente, ou seja, com durabilidade de 

dois anos ou mais, também é um fator que torna este projeto importante. 

Este trabalho foi realizado pela estagiária Flavia Braga de Oliveira, que 

participou do curso de pequenos reparos oferecido pelo LACORD/UFF, sendo orientada 

e supervisionada pela bibliotecária, e chefe da Biblioteca Flor de Papel, Rachel 

Polycarpo da Silva. 

 

4.2 O trabalho com as crianças  

Entre as ações realizadas em 2014, a biblioteca encenou uma peça intitulada “A 

tragédia do livro”. A encenação teve o objetivo de mostrar alguns comportamentos 

inadequados as crianças têm na biblioteca, através das personagens Joana e Joaninha. 

Alguns exemplos encenados foram: os usos inadequados do livro (jogar para cima, 

rabiscar, pisar, etc...), e a resistência em compartilhá-los e as consequências da disputa 

por eles, que frequentemente leva ao dano irreversível, empobrecendo o acervo da 

biblioteca. 

Figura 11 – A tragédia do livro 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

 

O trabalho é feito sem impedir as crianças de manusear livremente os livros e 

folhetos, porque é através do estimulo e contato frequente com os materiais 

bibliográficos, que os pequenos poderão aprender a usá-los e cuidá-los. 
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Conforme os livros são consertados, ou como as crianças dizem “saem do 

hospital”, as mesmas são informadas de que a obra está novamente disponível para 

empréstimo e consulta local, além de ser mostrado a elas o que foi realizado no livro. 

Figura 12 – As crianças descobrindo que o livro voltou ao acervo 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

 

Os pais e a equipe pedagógica também são orientados a não fazer o conserto em 

casa/sala, pois, ao tentar ajudar, pode acabar piorando a situação em que o livro se 

encontra. 

As atividades, antes da greve (março a maio de 2015), aconteciam durante toda a 

semana, no período da tarde, sendo as segundas feiras reservadas para as crianças e o 

resto da semana acontecia à conservação e restauração do acervo danificado. 

Cada encontro com as crianças durava trinta minutos, cada turma era composta 

por quinze crianças. Para um melhor aproveitamento da atividade, combinamos com as 

professoras de dividir as turmas e trabalhar durante quinze minutos com cada uma. 

Dessa forma, todos participam e não perdem o foco. 

O primeiro contato das crianças com o projeto no ano de 2015 foi a roda de 

conversa e nela foi mostrado alguns livros que já haviam sido consertados. A alegria ao 

ver algumas obras retornarem a Biblioteca Flor de Papel foi perceptível. 

As turmas são de multi-idade e tem como objetivo  

foco nos processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças de 
diferentes idades no mesmo grupo, acompanhando, avaliando e registrando 
as especificidades da inserção, da convivência, das interações, da imitação, 
da colaboração e do tempo de concentração nas atividades, bem como outros 
aspectos que se mostrem relevantes para compreender a Multi-idade como 
possibilidade de construção de novos caminhos e currículos para a educação 
infantil. Entendendo que a idade, biológica ou cronológica, é uma construção, 
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uma invenção, cujo significado se dá em cada contexto, e que a formação de 
turmas nas escolas brasileiras de educação infantil pelo critério da idade é 
uma das práticas da escola tradicional que visa a padronização, normalização 
e suposta homogeneização das classes, acreditamos que a mistura de crianças 
de diferentes idades na mesma turma pode se configurar como fator potencial 
para ampliar as oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagem 
significativa das crianças. A Proposta da Multi-idade tem potencial para 
romper com alguns paradigmas da escola capitalista: seriação, 
hierarquização, padronização, classificação, ênfase no produto e não nos 
processos de aprendizagem. (MATA, 20--?) 

 

Tornando o trabalho um pouco mais complicado na hora de pensar no que 

utilizar e até falar.  Tornando-se um desafio quando algumas crianças começam a 

contradizer o que é falado, por exemplo: para explicar o trabalho do metil-celulose, era 

dito que uma poção mágica era usada e que juntamente a ela uma varinha de condão é 

utilizada, no caso é o pincel. Mas, um dos pequenos já tinha o conhecimento de que 

objeto era e ficou falando que não era uma varinha de condão e sim um pincel, na frente 

de todas as outras. 

Na primeira roda de conversa o livro “A Pequena Sereia” foi apresentado como 

restaurado e pronto para voltar as estantes e, aproveitando a oportunidade das crianças 

verem o trabalho de conserto pela primeira vez, foi perguntado o que havia sido feito e, 

atentamente, as crianças passaram as páginas até descobrirem que uma folha tinha 

soltado e posta de volta ao lugar, inclusive conseguiram achar o papel japonês utilizado 

no processo de restauração. 

 
Figura 13 – As crianças procurando o que havia sido consertado na obra 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 
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Além dessa atividade, havia outra obra bem requisitada, o “Super Fofos”, na 

qual a capa havia sido rasgada. Essa atividade serviu para a pergunta de como era a 

forma certa de manusear o livro e os mais velhos responderam prontamente. Além 

disso, também serviu para mostrar que mesmo as obras estando de volta ao acervo, é 

necessário ter cuidado, pois podiam voltar para o hospital. Esse mesmo livro, passou 

pela mão de cada crianças para que sentissem a textura do papel japonês. Elas se 

mostraram curiosas e interessadas. Algumas inclusive queriam repetir o trabalho e 

pediam para que ficasse com o livro por mais tempo, atendendo ao pedido, depois que 

todos passaram a mão pela obra, as que queriam tiveram o livro novamente em suas 

mãos, dividindo-o amigavelmente e o manuseio era extremamente cuidadoso, mesmo 

que ninguém tenha dito para ter tal cuidado, para que a obra não fosse danificada mais 

uma vez. 

Figura 14 – As crianças prestando atenção enquanto era mostrado o livro 
restaurado 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

 
Figura 15 – As crianças passando o dedo pelo papel japonês para sentir a textura 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 
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Em uma das rodas de conversa com as turmas foi dito que o livro chorava e uma 

das crianças falou que não era possível, pois o livro não era vivo. Para demonstrar do 

que estava falando, uma folha de um papel qualquer foi rasgada e dito que o som feito 

naquele momento era o choro do livro e todas as vezes que um deles rasgava uma folha 

de alguma obra da biblioteca era quando ocorria o choro. No dia seguinte, uma das 

professoras confessou que ficou surpresa, pois nunca havia pensado daquela forma. 

Na semana posterior, foram apresentados os materiais utilizados para o conserto 

dos livros. Os pincéis e um pote que deveria conter metil-celulose, mas, como o hospital 

no inicio funcionava no Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos 

(LACORD), não foi possível mostrar como era a “poção mágica” (termo utilizado com 

as crianças para referir-se ao metil-celulose).  

O objetivo das demonstrações e atividades era envolver as crianças nestes 

processos de conservação do livro e atender as solicitações das mesmas sobre elas 

consertarem as obras e algumas delas mostraram-se muito ansiosas para mexer com o 

material de verdade. Mas, para a tristeza dessas, inicialmente não foram utilizados os 

produtos para a restauração e sim, foram orientadas a como utilizar de forma correta da 

“varinha mágica” (pincel), para que na prática não usasse a “poção mágica” (metil) em 

excesso e desperdiçasse o produto.  

Quando chegou o momento que todas as crianças esperavam, finalmente iriam 

consertar um livro, a obra escolhida foi um livro-brinquedo com quebra cabeça do 

Pinóquio, cujas peças foram seladas com o metil. Foi avisado à equipe pedagógica que 

o material é um produto natural, atóxico, feito à base de celulose.  

Figura 16 – Uma criança utilizando o metil para a selagem da peça do quebra 
cabeça 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 
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A turma que mais impressionou foi a do G1, os menores, de um ano e meio a 

dois anos. Nas oficinas práticas eles se mostraram atentos e faziam o trabalho da melhor 

forma que a coordenação deles permitia. A maior surpresa foi com uma menina em 

especial, na hora de utilizar o pincel e passar o metil, que mostrou muita desenvoltura 

com o manejo do instrumento. Não foi necessário ficar acompanhando-a, guiando os 

movimentos de sua mão. 

Figura 17 – G1 consertando o livro quebra cabeça do Pinóquio 

 
Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

 

É importante frisar que o trabalho era acompanhado pelos educadores da 

Unidade de Educação Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis e, antes que o 

projeto fosse executado com as crianças, uma reunião foi feita e todo o trabalho foi 

explicado a eles, juntamente com algumas observações sobre conservação e restauração. 

4.3 A oficina de pequenos reparos 

É um desafio que exige muita criatividade e dedicação a restauração de livros 

infantis, pois em algumas obras os procedimentos tradicionais de restauração não são 

eficazes. Além disso, outro desafio é a quantidade de obras a serem restauradas e por 

isso, critérios foram estabelecidos para a escolha de quais livros seriam consertados 

primeiro.  



 

O primeiro critério foi a necessidade da biblioteca de ter mais histórias para as 

crianças, portanto os livros com menores danos foram selecionados

segundo critério foi a demanda dos usuários (os livros mais ped

por último ficaram os que apresentavam maior desafio. 

Um exemplo dessa dificuldade eram as obra feitas de papel couché. O metil, 

utilizado em grande parte dos procedimentos de colagem, em alguns casos, o metil não 

conseguia colar esse suporte pelo fato de ser liso demais. E o que fora rasgado, quando 

colava, deixava evidente o remendo.

 

Nos procedimentos de restauração, 

No caso da literatura infantil, a imagem é importante para as crianças dessa faixa etária, 

pois é através dela que os pequenos fazem suas primeiras leituras e apreciações 

estéticas. Sendo assim, buscamos preservar o máximo da informação ali contida.

Outra situação que r

descartado e, nos cursos de restauração não é ensinado como restaurar livros desse 

porte. Na Biblioteca Flor de Papel, estes são os livros mais solicitados nas horas de 

O primeiro critério foi a necessidade da biblioteca de ter mais histórias para as 

crianças, portanto os livros com menores danos foram selecionados prioritariamente

segundo critério foi a demanda dos usuários (os livros mais pedidos pelas crianças) e 

por último ficaram os que apresentavam maior desafio.  

Um exemplo dessa dificuldade eram as obra feitas de papel couché. O metil, 

utilizado em grande parte dos procedimentos de colagem, em alguns casos, o metil não 

se suporte pelo fato de ser liso demais. E o que fora rasgado, quando 

colava, deixava evidente o remendo. 

Figura 18 – Papel couché 

Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

Nos procedimentos de restauração, procura-se deixar o remendo não aparente. 

eratura infantil, a imagem é importante para as crianças dessa faixa etária, 

pois é através dela que os pequenos fazem suas primeiras leituras e apreciações 

estéticas. Sendo assim, buscamos preservar o máximo da informação ali contida.

Outra situação que requer criatividade é o livro brinquedo, que geralmente é 

descartado e, nos cursos de restauração não é ensinado como restaurar livros desse 

porte. Na Biblioteca Flor de Papel, estes são os livros mais solicitados nas horas de 
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O primeiro critério foi a necessidade da biblioteca de ter mais histórias para as 

prioritariamente. O 

idos pelas crianças) e 

Um exemplo dessa dificuldade eram as obra feitas de papel couché. O metil, 

utilizado em grande parte dos procedimentos de colagem, em alguns casos, o metil não 

se suporte pelo fato de ser liso demais. E o que fora rasgado, quando 

 

remendo não aparente. 

eratura infantil, a imagem é importante para as crianças dessa faixa etária, 

pois é através dela que os pequenos fazem suas primeiras leituras e apreciações 

estéticas. Sendo assim, buscamos preservar o máximo da informação ali contida. 

equer criatividade é o livro brinquedo, que geralmente é 

descartado e, nos cursos de restauração não é ensinado como restaurar livros desse 

porte. Na Biblioteca Flor de Papel, estes são os livros mais solicitados nas horas de 



 

leitura livre, portanto, devem

possível para que as crianças possam utilizá

Figura 

 

Uma forma de exemplificar seria citando

necessitou de criatividade para consertar as peças que estavam quebradas ao meio e 

algumas estavam juntas por 

composição química da cola que está ali contido, pois a

aderência e o local onde fora utilizado, fica manchado (SPINELLI JUNIOR, 1997)

Nesse caso foi utilizado papel japonês reforçado. 

Figura 20 – Peça de quebra cabeça com papel japonês unindo as partes separadas

leitura livre, portanto, devem ser conservados para que tenham o máximo de vida útil 

possível para que as crianças possam utilizá-los. 

Figura 19 – Peça de quebra cabeça danificado 

Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

Uma forma de exemplificar seria citando os livros de quebra cabeça, que 

necessitou de criatividade para consertar as peças que estavam quebradas ao meio e 

algumas estavam juntas por fita adesiva, não devemos utilizar esse material devido a 

composição química da cola que está ali contido, pois a fita perde sua capacidade de 

aderência e o local onde fora utilizado, fica manchado (SPINELLI JUNIOR, 1997)

foi utilizado papel japonês reforçado.  

Peça de quebra cabeça com papel japonês unindo as partes separadas

Fonte: Biblioteca Flor de Papel 
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ser conservados para que tenham o máximo de vida útil 

 

 

os livros de quebra cabeça, que 

necessitou de criatividade para consertar as peças que estavam quebradas ao meio e 

fita adesiva, não devemos utilizar esse material devido a 

fita perde sua capacidade de 

aderência e o local onde fora utilizado, fica manchado (SPINELLI JUNIOR, 1997). 

Peça de quebra cabeça com papel japonês unindo as partes separadas 

 



 

Outra forma encontrada para preservar os livros quebra cabeça foi realizar uma 

abertura em cada página do livro, desse jeito as crianças não iriam desfolhar as peças ao 

retirá-las para montar. Foi considerado no caso desta série de livros

grave de editoração, não ter um espaço para que as crianças retirassem a peça com 

facilidade. 

Figura 

 

Uma questão bastante polêmica que foi discutida para 

uso do papel adesivo. Após várias tentativas seguindo os métodos tradicionais, e 

também pelo fato da biblioteca não possuir todos os materiais e equipamentos para a 

restauração (exemplo: prensa, peso, etc), foi adotado seu uso em

notado que o papel adesivo 

que o de outras marcas, já que sua adesão não era tão eficaz, possibilitando o principio 

de reversibilidade (SPINELLI JUNIOR, 1997) para futuros procedim

apresentou um bom acabamento, boa resistência ao manuseio das crianças, não 

comprometeu a ilustração, mostrando ser um material de custo benefício interessante 

para procedimentos de colagem em livros infantis.

Figura 22

Outra forma encontrada para preservar os livros quebra cabeça foi realizar uma 

abertura em cada página do livro, desse jeito as crianças não iriam desfolhar as peças ao 

las para montar. Foi considerado no caso desta série de livros brinquedo, um erro 

grave de editoração, não ter um espaço para que as crianças retirassem a peça com 

igura 21 – Abertura na página para retirada de peças

Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

Uma questão bastante polêmica que foi discutida para o conserto da

Após várias tentativas seguindo os métodos tradicionais, e 

também pelo fato da biblioteca não possuir todos os materiais e equipamentos para a 

restauração (exemplo: prensa, peso, etc), foi adotado seu uso em alguns casos e foi 

papel adesivo da marca Polifix não danificava as obras da mesma forma 

, já que sua adesão não era tão eficaz, possibilitando o principio 

de reversibilidade (SPINELLI JUNIOR, 1997) para futuros procedim

apresentou um bom acabamento, boa resistência ao manuseio das crianças, não 

comprometeu a ilustração, mostrando ser um material de custo benefício interessante 

para procedimentos de colagem em livros infantis. 

22 – Contact Polifix segurando a lombada do livro

Fonte: Biblioteca Flor de Papel 
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Outra forma encontrada para preservar os livros quebra cabeça foi realizar uma 

abertura em cada página do livro, desse jeito as crianças não iriam desfolhar as peças ao 

brinquedo, um erro 

grave de editoração, não ter um espaço para que as crianças retirassem a peça com 

Abertura na página para retirada de peças 

 

o conserto das obras foi o 

Após várias tentativas seguindo os métodos tradicionais, e 

também pelo fato da biblioteca não possuir todos os materiais e equipamentos para a 

alguns casos e foi 

da marca Polifix não danificava as obras da mesma forma 

, já que sua adesão não era tão eficaz, possibilitando o principio 

de reversibilidade (SPINELLI JUNIOR, 1997) para futuros procedimentos. Também 

apresentou um bom acabamento, boa resistência ao manuseio das crianças, não 

comprometeu a ilustração, mostrando ser um material de custo benefício interessante 

rando a lombada do livro 

 



 

Com o passar do tempo, enquanto restaurava algumas obras, foi se evidenciando 

a falta de qualidade de algumas publicações.

Os livros de editoração brasileira, em sua maioria, são feito com papéis f

materiais inadequados para o manuseio infantil. Um bom exemplo disso são os grampos 

utilizados em muitos livros e folhetos com encadernação em brochura. Eles oxidam e, 

combinados com o desgaste físico produzido pelo manuseio, danificam o papel dev

reação química. Além disso, os grampos causam o tencionamento das fibras do papel, 

provocando marcas nos locais em que foram utilizados (SPINELLI JUNIOR, 1997).

Figura 

O que facilitava o desprender das páginas do livro, deixando

conserto, caso contrário correria

 

Com o passar do tempo, enquanto restaurava algumas obras, foi se evidenciando 

a falta de qualidade de algumas publicações. 

Os livros de editoração brasileira, em sua maioria, são feito com papéis f

materiais inadequados para o manuseio infantil. Um bom exemplo disso são os grampos 

utilizados em muitos livros e folhetos com encadernação em brochura. Eles oxidam e, 

combinados com o desgaste físico produzido pelo manuseio, danificam o papel dev

Além disso, os grampos causam o tencionamento das fibras do papel, 

provocando marcas nos locais em que foram utilizados (SPINELLI JUNIOR, 1997).

Figura 23 – Página oxidada onde os grampos estavam

Fonte: Biblioteca Flor de Papel 

O que facilitava o desprender das páginas do livro, deixando-o inutilizável até 

conserto, caso contrário correria o risco de perder parte da informação contida.

Figura 24 – Livro com páginas soltas 

Fonte: Biblioteca Flor de Papel 
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Com o passar do tempo, enquanto restaurava algumas obras, foi se evidenciando 

Os livros de editoração brasileira, em sua maioria, são feito com papéis frágeis e 

materiais inadequados para o manuseio infantil. Um bom exemplo disso são os grampos 

utilizados em muitos livros e folhetos com encadernação em brochura. Eles oxidam e, 

combinados com o desgaste físico produzido pelo manuseio, danificam o papel devido à 

Além disso, os grampos causam o tencionamento das fibras do papel, 

provocando marcas nos locais em que foram utilizados (SPINELLI JUNIOR, 1997). 

Página oxidada onde os grampos estavam 

 

o inutilizável até o 

o risco de perder parte da informação contida. 
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Todas essas informações foram apresentadas na IV Mesa Redonda Sobre 

Bibliotecas na Educação Infantil, em dezembro de 2015, pela estagiária responsável 

pelo projeto. 

Desta forma, fica evidente a necessidade de conhecer os procedimentos 

adequados para a preservação, conservação e restauração do material em papel, mais 

especificamente, livros infantis. 
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5 CONCEITO DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

Castro (2012, p. 47) diz que “A preservação, conservação e restauração do 

patrimônio constituem-se como empreendimentos culturais direcionados a prolongar a 

vida útil dos objetos materiais e, consequentemente, possibilitar a relação dialógica com 

esse bens culturais portadores de múltiplas significações.”. 

De acordo com Mendes (2011), atualmente podem ser encontradas diversas 

definições para preservação, conservação e restauro. Ela diz que preservação 

Incluem todas as medidas de gerenciamento administrativo-financeiro, que 
visam o estabelecimento de políticas e planos de preservação, melhorar o 
local de guarda das coleções; o aprimoramento do quadro de funcionários e 
das técnicas para combater à deterioração dos suportes. (MENDES, 2011, p. 
79) 

Já a conservação pode ser divida em dois tipos: conservação preventiva, que são 

todas as medidas e ações destinadas a evitar e minimizar deterioração futura 
ou perda. Eles são realizados dentro do contexto ou nos arredores de um 
item, mas mais frequentemente um grupo de itens, independentemente da sua 
idade e condição. Estas medidas e ações são indiretas – que não interferem 
com os materiais e estruturas dos itens. (ICCOM-CC, 2008, tradução nossa) 

E conservação curativa, que são 

todas as ações aplicadas diretamente para um item ou um grupo de itens que 
visa a interrupção de processos prejudiciais correntes ou reforçar sua 
estrutura. Essas ações só se realizam quando os itens estão em condições 
frágeis ou se deteriorando em rápida velocidade, que podem ser perdidos em 
um tempo relativamente curto. Essas ações podem mudar a aparência dos 
itens. (ICCOM-CC, 2008, tradução nossa) 

Por ultimo temos a restauração, que de acordo com ICCOM-CC (2008, tradução 
nossa) baseia-se em  

todas as ações aplicadas diretamente a um item único e estável que visa 
facilitar seu reconhecimento, compreensão e uso. Essas ações são realizadas 
apenas quando o item perdeu parte do seu significado ou função através da 
alteração ou deterioração no passado. Eles são baseados respeitando o 
material original. Na maioria das vezes, essas ações alteram a aparência do 
item. 

Corroboram com essa ideia outros autores, como por exemplo, Cassares (2000) 

e Spinelli Junior (1997). 

Após conhecer a definição para cada processo que o livro/documento passa, 

pode-se chegar à conclusão que a política atualmente adotada para a conservação 

baseia-se no esforço para impedir os agentes de deterioração, buscando maior tempo de 

vida útil para o objeto. 
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Jayme Spinelli Junior (1997) diz que se deve seguir alguns padrões de conduta, 

eles são: 

[...] ● Aplicar um tratamento de conservação dentro do limite do necessário e 
orientar-se pelo absoluto respeito à integridade estética, histórica e material 
de uma obra; 
● Adotar o princípio de reversibilidade, que é o leitmotiv atual do 
desenvolvimento e aplicação do método de conservação em livros e 
documentos, pois é importante ter sempre em mente que um procedimento 
técnico, assim como determinados materiais, são sempre alvo de constantes 
pesquisas e que isto propicia um futuro técnico-científico mais promissor à 
segurança de uma obra. (SPINELLI JUNIOR, 1997, p. 17) 

 

Devido ao princípio de reversibilidade2 falado por Spinelli Junior, a cola mais 

utilizada para esse tipo de procedimento é a metilcelulose, pelo fato de que qualquer 

procedimento feito com ela ser reversível, além de ser transparente, não interferindo na 

informação ou estética da obra/documento. 

Mársico (19--?) diz que restaurar é uma atividade cuja técnica é muito 

dispendiosa, que exigem ferramentas e materiais de custo elevado, também precisando 

ser executado por um profissional especializado. Além de enfatizar que não adianta 

restaurar se não preservar, cuidando para que o ambiente em torno do material seja 

adequado para que sua vida útil seja estendida, caso contrário, todo o trabalho terá sido 

em vão. Portanto é indispensável “Preservar para não restaurar [...]” (MÁRSICO, 19--

?). 

Mas primeiro é preciso conhecer quais são os agentes ao qual a preservação 

engloba. 

 

5.1 Agentes de degradação 

O papel está sujeito a vários tipos de fatores deteriorantes, eles podem ser 

intrínsecos (pela fabricação do papel) ou extrínsecos (fatores ambientais, agentes 

biológicos, ação do homem e acontecimentos inesperados, como incêndios, inundações 

e catástrofes naturais) (RODRIGUES, 2007). 

Rodrigues (2007) e Spinelli Junior (1997) especificam quais são os fatores de 

degradação do papel. 

5.1.1 Umidade e temperatura 

                                                 
2
 Em outras palavras, reversibilidade é aquele procedimento possível de ser desfeito. Ou seja, ao colar 

um papel, deve-se ser capaz de descolá-lo sem dano ao documento/obra. 



42 
 

Devido às variações de temperatura e umidade na localidade da biblioteca ou 

centro de documentação, a fibra do papel tende a contrair e alongar. Além disso, essas 

oscilações são culpadas pelo desenvolvimento de micro-organismos e insetos, até por 

vezes, roedores (RODRIGUES, 2007; SPINELLI JUNIOR, 1997). 

A temperatura aceita para os acervos bibliográficos gira em torno dos 20°C a 

22°C, enquanto a umidade relativa em torno de 50% a 60%. Essas informações devem 

ser medidas através de aparelhos como termômetros (temperatura) e higrômetros, 

higrógrafos, psicrômetros e tiras de papéis especiais (umidade) (SPINELLI JUNIOR, 

1997). 

5.1.2 Iluminação 

Tanto luz natural quanto luz artificial são prejudiciais quando entram em contato 

direto com o papel, pois emitem um tipo de radiação eletromagnética capaz de 

“fragilizar os materiais constitutivos dos documentos, induzindo um processo de 

envelhecimento acelerado. Além da radiação visível, o ultravioleta e o infravermelho 

são dois outros tipos de radiação eletromagnética nocivos à conservação de acervos 

documentais” (SPINELLI JUNIOR, 1997, p. 28) 

De acordo com Rodrigues (2007, p. 7) “Para evitar esse dano recomenda-se a 

utilização de filtros nas lâmpadas e bloqueios aos raios solares com persianas e 

cortinas.”. 

5.1.3 Insetos 

Segundo Rodrigues (2007, p. 10) 

São cinco os principais insetos que atacam os acervos, divididos em roedores 
de superfície e roedores internos: 

a) Insetos roedores de superfície atacam externamente os documentos, 
baratas, traças e piolho de livros, 

b) Insetos roedores internos de documentos, cupins e brocas. 

5.1.4 Poluição ambiental 

Spinelli Junior (1997, p. 27) diz que “A atmosfera pode ser considerada um 

grande recipiente onde permanentemente, são lançados sólidos, líquidos e gazes capazes 

de comprometer a integridade dos acervos documentais.”. Bibliotecas que estão 
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concentradas em grandes cidades sofrem com esse problema. As substâncias mais 

agressivas, segundo Spinelli Junior (1997) são os gazes ácidos, emitidos na hora da 

queima de combustíveis, e a poeira (favorece o aparecimento de micro-organismos 

como fungos, acelerando a deterioração dos documentos (RODRIGUES, 2007)). 

5.1.5 Ação do homem 

É possível dizer que esse é o agente de deterioração que mais afeta o 

livro/documento, pelo fato de ser manuseado com frequência. Para que essa ação seja 

menos abrasiva, Spinelli Junior (1997, p. 30-33) cita alguns cuidados que qualquer 

pessoa precisa adotar, em destaque estão às utilizadas no Hospital do Livro: “Manter 

sempre as mãos limpas [...] Nunca usar fitas adesivas em virtude de composição 

química da cola [...] Nunca umedecer os dedos com saliva ou qualquer tipo de líquido 

para virar as páginas de um livro [...] Evitar o uso de grampos e clipes metálicos nos 

documentos [...]”. 

5.1.6 Fatores intrínsecos  

Até o século XIX, o papel era feito de boas fibras, como por exemplo, amoreira. 

Com a Revolução Industrial, outras fibras foram buscadas para o barateamento da 

produção. Isso implicou na fragilidade da trama. Além disso, o uso de produtos 

químicos para o branqueamento tornaram o papel contemporâneo ácido, propiciando 

limitada resistência e durabilidade (SPINELLI JUNIOR, 1997). 

5.2 Procedimentos de preservação, conservação e restauro 

Spinelli Junior (1997, p. 37) afirma que “Um método de conservação se constitui 

do reconhecimento e execução de tratamento em uma obra, considerando-se sua 

estrutura, composição física e seus aspectos estéticos e históricos, visando o 

prolongamento de sua vida útil o máximo possível.”. 

Cassares (2000) fala que há maneiras de baixo custo que evita a deterioração e, 

consequentemente, auxilia na preservação do acervo. Eles são: 

• treinamento dos profissionais na área da  conservação e preservação; 

• atualização desses profissionais (a conservação é uma ciência em 
desenvolvimento constante e a cada dia novas técnicas, materiais e 
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equipamentos surgem para facilitar e melhorar a conservação dos 
documentos); 

• monitoração do ambiente – temperatura e umidade relativa em níveis 
aceitáveis. 

• uso de filtros e protetores contra a luz direta nos documentos; 

• adoção de política de higienização do ambiente e dos acervos; 

• contato com profissionais experientes que possam assessorar em caso de 
necessidade. (CASSARES, 2000, p. 23-24) 

A seguir falaremos sobre as etapas da preservação, conservação e restauração. 

5.2.1 Higienização 

É o mais simples procedimento a ser feito, é somente demorado pelo fato de que 

deve ser feito em todas as folhas, com a utilização de uma trincha (aplicada em livros) 

ou pó de borracha (geralmente aplicada em documentos planos, como gravuras, 

partituras, etc) (SPINELLI JUNIOR, 1997). 

A sujidade é o agente de deterioração que mais afeta os documentos. A 
sujidade não é inócua e, quando conjugada a condições ambientais 
inadequadas, provoca reações de destruição de todos os suportes num acervo. 
Portanto, a higienização das coleções deve ser um hábito de rotina na 
manutenção de bibliotecas ou arquivos, razão por que é considerada a 
conservação preventiva por excelência. (CASSARES, 2000, p. 26) 

Ainda segundo Cassares (2000) há fatores que devem ser observados antes de 

realizar a higienização. Os casos não indicados para fazer a realização da higienização 

das obras são o estado físico do suporte e a porosidade do papel. 

5.2.2 Reestruturação 

“Este tratamento destina-se, objetivamente, a redispor e ordenar as partes que 

compõem uma obra encadernada, [...] a execução de remendos, enxertos e 

consolidações que se façam necessários, ao resgate estrutural destes, enquanto bens 

culturais.” (SPINELLI JUNIOR, 1997, p. 41).  

Já Cassares (2000) vai um pouco mais além quando fala sobre a conservação e 

restauração de uma obra. Ela separa em três etapas: pequenos reparos, que de acordo 

com a autora são “diminutas intervenções que podemos executar visando interromper 

um processo de deterioração em andamento” (CASSARES, 2000, p. 33); 

acondicionamento, que tem como objetivo a “proteção dos documentos que não se 
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encontram em boas condições ou a proteção daqueles já tratados e recuperados, 

armazenando-os de forma segura” (CASSARES, 2000, p. 35) e o armazenamento que 

“é o sistema que recebe o documento, acondicionado ou não, para ser guardado. 

Consiste no mobiliário das salas destinadas à guarda do acervo: estantes, arquivos e 

armários” (CASSARES, 2000, p. 36). 
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6 CONCLUSÃO 

Vimos que a Biblioteca Flor de Papel, quando se trata de preservação, 

conservação e restauração, possui um trabalho sério ao cumprir as etapas previstas pela 

literatura. No entanto é uma atividade pouco valorizada, pelo fato de não possuírem um 

profissional especializado e nem um local adequado para esse tipo de trabalho. Os 

materiais precisam estar em locais acessíveis para que a conservação e restauração 

aconteçam de forma a acelerar o trabalho do profissional. Apesar do envolvimento de 

toda a equipe na realização de mutirões, percebe-se que há uma deficiência de 

funcionários e que devido ao pouco espaço e atendimento frequente aos grupos, sem 

contar os atendimentos individuais das crianças que querem permanecer por mais tempo 

no espaço, o trabalho técnico é lento. Devemos reconhecer, que apesar de todos esses 

problemas, a Biblioteca Flor de Papel ainda está em uma realidade melhor do que outras 

bibliotecas escolares e infantis que sofrem uma precarização muito maior.  

Devido a falta de literatura referente a área de conservação e restauração em 

livros infantis, o trabalho na biblioteca foi empírico, baseado em tentativa e falha, além 

de ter que lidar com o pouco ou até falta de material, além da baixa qualidade do 

suporte de algumas obras ou até mesmo a fragilidade, como no caso dos livros 

brinquedo. 

Independente desses fatores, os resultados derivados do projeto citado no 

capítulo quatro e observados com o decorrer dos encontros foi surpreendente. As 

crianças, cada vez mais, têm cuidado ao manusear as obras e quando encontrava algum 

livro danificado, entregava imediatamente a “enfermeira do livro” avisando que havia 

algum rasgo em determinado local e mesmo quando as próprias crianças danificavam 

alguma obra, assumiam o acidente e pediam desculpas pelo ocorrido. É importante 

ressaltar que a ação do Hospital do Livro nunca impediu que as crianças tivessem livre 

acesso aos livros da biblioteca. 

Alguns dos pequenos demonstravam tanto interesse em conhecer o Hospital que 

perguntavam a professora responsável se poderia ficar e observar o conserto. Já que, 

inicialmente, os procedimentos de restauro não eram feitos na biblioteca e sim no 

LACORD. 

Com a prática na oficina, foi notável a baixa qualidade de algumas obras, 

tornando possível o pensamento de que as próprias editoras brasileiras, ao montar um 

livro infantil, não pensam em sua durabilidade, preocupando-se em baratear seus custos 
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para ter um preço competitivo e, consequentemente, vender mais. Mas, para as 

bibliotecas, isto se torna um transtorno devido ao fato de que a vida útil do material 

mais o aprendizado do manuseio acaba danificando a obra em um período de tempo 

muito mais curto do que o de um livro de literatura normal. Se pegarmos para comparar 

os livros infantis estrangeiros com os livros nacionais, é possível notar as infinitas 

diferenças na qualidade do suporte. O papel utilizado, a costura aplicada para reforçar a 

junção dos cadernos, e assim, impedindo o fácil desprendimento dos mesmos, ao 

contrário do que acontece com o grampo, que facilita a soltura das folhas e com o tempo 

oxidam o papel, capas dura, que são muito mais resistentes, entre outros aspectos 

qualitativos e diferenciais nas linhas de produção internacional e nacional. 

Sabemos que replicar a oficina de pequenos reparos, da mesma forma que é 

realizado na Biblioteca Flor de Papel, é inviável para grande parte das bibliotecas. Mas, 

mesmo que não possa existir a oficina, o dano é menor quando há a educação de 

usuários, transmitindo a consciência de cidadania e incutindo em suas mentes o 

significado do público, de todos. 

Podemos perceber que a falta de literatura na área infantil não afeta somente a 

área da preservação, conservação e restauração. Há, também, falta de literatura na área 

de biblioteca infantil, deixando o profissional bibliotecário a própria sorte. Sem contar 

na formação do mesmo, que é voltada para a área técnica e não humanista. Portanto, não 

estaria na hora dos cursos de Biblioteconomia reverem seus currículos? Não é um 

momento propício para começarem a construir uma literatura sobre esta área em 

específico já que é tão importante para a formação do leitor? Está na hora da biblioteca 

ter seu estereótipo quebrado, acabando com o local de silêncio absoluto e a ideia de que 

esse espaço só serve para castigo. Nesse sentido, espera-se ter contribuído para cobrir 

um pouco dessa deficiência. 

O trabalho com as crianças é completamente diferente do trabalho com o usuário 

que já está habituado com a leitura. A reação dos pequenos ao entrar na biblioteca pela 

primeira vez é surpreendente, parece que estão conhecendo outro mundo e de certa 

forma estão. A literatura é uma forma encontrada para conhecer o meio em que vivem, 

uma forma de socializar, de conhecer novas fontes, novos horizontes, uma forma de 

interagir com a família ao pedir para que os pais efetuassem a leitura junto a eles, ou até 

mesmo de incutir a responsabilidade, como era possível ver na Biblioteca Flor de Papel, 

não era possível pegar um livro emprestado se não devolvesse o livro que estava com a 

criança, salvo alguns casos específicos em que os pais entravam em contato dizendo que 
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o livro havia sido perdido. Já aconteceu um caso em que o usuário pegou o livro 

emprestado por semanas consecutivas e quando perguntamos o porque daquilo, a 

resposta foi simples: ele não havia conseguido ler a obra com a família. Então, toda 

semana ele devolvia e no dia do empréstimo, levava novamente o livro para a casa.  

A formação do leitor não acontece somente dentro do espaço da biblioteca mas 

também dentro de casa. Está na hora da cultura brasileira mudar, tornar-se uma cultura 

em que o leitor é formado desde pequeno. Cultura onde a biblioteca não é um lugar 

chato e de castigo, como algumas escolas fazem, tornando obrigação a leitura de 

determinada obra, mesmo que a criança não entenda a informação que ali está escrita.  

A biblioteca escolar é uma continuação da biblioteca infantil e por isso devem 

permanecer com o trabalho da formação, não só com os alunos mas também com os 

profissionais envolvidos. Seja no serviço de referência como no serviço de restauro. 

Seria interessante mostrar para os usuários o porque do “pode e não pode” dentro do 

espaço de leitura, realização de workshop como o projeto do Hospital do Livro realiza 

com os usuários da Biblioteca Flor de Papel. 

Por fim, o objetivo do hospital foi alcançado ao se demonstrar a peculiaridade da 

preservação, conservação e restauração, no âmbito da biblioteca infantil, tanto na 

manutenção do seu acervo, como no caráter educativo dos seus pequenos usuários. 
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