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RESUMO 
 
 

Este trabalho visa identificar nos periódicos da Ciência da Informação, a produção 

bibliográfica referente ao tema Biblioterapia nos anos de 2012 á 2016.A pesquisa 

caracterizou-se como básica, exploratória, bibliográfica e qualitativavisto que buscou 

conhecer e discutir os resultados dapesquisa. Sabendo-se que a Biblioterapia pode 

ser um instigante campo de trabalho para o Bibliotecário houve a necessidade de 

conhecer o que existe online de publicações referente ao tema. Entre os resultados, 

evidenciou-se que o processo Biblioterapêutico tem como recurso o uso da leitura ou 

dramatização podendo incluir musicas.Os ambientes que podem ser ministrado a 

Biblioterapia variam de hospitais, creches, asilos, escolas entre outros. Considerada 

uma atividade interdisciplinar, pode contar com profissionais de outras áreas do 

conhecimento para seu desenvolvimento. O profissional Bibliotecário nem sempre 

atua como mediador da Biblioterapia, outros profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento podem unir conhecimentos para um resultado eficaz. 

 

Palavras – Chave: Biblioterapia. Leitura terapêutica. Benefício da leitura. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

This work aims to identify in the periodicals of Information Science the bibliographical 

production related to the theme Biblioterapia in the years 2012 to 2016. The research 

was characterized as basic, exploratory, bibliographical and qualitative since it 

sought to know and discuss the results of the research. Knowing that the 

Biblioterapia can be an exciting field of work for the Librarian there was a need to 

know what exists online of publication related to the subject. Among the results, it 

was evidenced that the Biblio-therapeutic process has as a resource the use of 

reading or dramatization and may include musics. The environments that can be 

taught Biblioterapia vary from hospitals, nurseries, nursing homes, schools among 

others. Considered an interdisciplinary activity, you can count on professionals from 

other areas of knowledge for their development. The professional Librarian does not 

always act as mediator of Biblioterapia, other professionals of different areas of 

knowledge can join knowledge for an effective result. 

 

 

Key words: Bibliotherapy. Therapeutic.  reading. Reading benefit. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Entende-se que muitas pessoas não têm acesso à leitura, como também não 

possui o interesse em ler, mas compreende-se que esta atividade influencia de 

maneira especial e gratificante a vida do ser humano, porque estimula o pensamento 

para novos caminhos. 

Ler, antes de tudo, é descobrir e expandir horizontes, porem ler apenas como 

um decifrador dos sentidos dos signos parece automatismo. (SANTOS, 2006).  

A leitura, no sentido da palavra, leva-nos a entender outro mundo, não a 

leitura mecânica, técnica, sem interpretação, mas a leitura que vem docoração. 

Observa-seque: 

 

A leitura nasce com o homem e aflora à medida que ele cresce. 
Conscientemente ou não, a todo o momento estamos interpretando e 
fazendo uma leitura de cenário que nos rodeia. Quando afirmamos que o 
homem nunca vê o mundo tal como ele é, mas sua própria representação 
sobre o mundo está dizendo que suas leituras passadas e acumuladas se 
refletem na leitura atual, imprimindo-lhe sensações, impressões e 
transformando seu olhar. (ROCHA, 2011 p. 167).  
 

 

Através das vivências o ser humano adquire novas experiências, outra forma 

de olhar o mundo, nesse sentido a busca da leitura passa a mostrar uma nova 

perspectiva contribuindo para ampliar novos horizontes. 

 

Para Santos(2006, p. 5), [...] ler deveserencarado como um ato  
de prazer instigado desde a infância”, através dos pais, professores  
podemlevara criança a ludicidade necessária a fim de que o gosto  
pela leitura esteja inserido naturalmente no cotidiano.  
 

 

Nesse sentido, Santos diz que o gosto pela leitura pode ser influenciado 

desde a infância, com o objetivo de formar pensadores. 

A aproximação com livros pode chegar à fase adulta e naturalmente tornar-se 

um prazer cotidiano, que será de grande ajuda na solução de dilemas pessoais. A 

leitura é vista como uma porta que se abre para novos caminhos. 

Considera-se que a leitura pode ter o caráter pedagógico, recreativo, 

instrutivo, religioso, terapêutico e através dela o ser humano pode conhecer diversos 

lugares e pessoas comrealidades diferentes. Assim, acredita-se que a Biblioterapia 
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usando a leitura como ferramenta de ajuda, tem a capacidade de tentar modificar o 

modo do ser humano ver o mundo que o cerca. É uma forma de inserir a leitura na 

vida do ser humano, e proporcionar o conhecimento de uma nova realidade que 

poderá realizar mudanças satisfatórias no decorrer do tempo. 

 

A Biblioterapia é um programa de atividade selecionada, envolvendo 
materiais de leitura, planejadas, conduzidas e controladas como um 
tratamento, sob a orientação médica, para problemas emocionais e de 
comportamento, devendo ser administrado por um bibliotecário treinado de 
acordo com as proposta e finalidades prescritas. Nesta atividade, os [...] 
são: os relacionamentos estabelecidos, as respostas e as reações do 
paciente e a entrega do relatório ao médico para a interpretação, avaliação 
e direção do acompanhamento. (SEITZ, 2006, p. 4). 
 
 

A partir da visão do autor acima citado considera-se que o ser humano é o 

mais importante a ser avaliado no planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas na Biblioterapia. 

A Biblioteconomia tendo como área do conhecimento a ciência da informação 

possui estudos suficientes para abraçar o trabalho com a Biblioterapia, e como o 

compromisso da Biblioteconomia é de disseminar a informação e torná-la acessível 

a todos os usuários. Entende-se que o Bibliotecário pode de maneira relevante 

assumir o papel de Biblioterapêuta no desempenho de uma atividade de tamanha 

importância para a sociedade em geral.    

 

1.1 Definição do problema 

 

Atualmente a rede mundial de computadores possibilitou o acesso a muitas 

informações, desde sites, blogs, redes sociais, entre outros. Sabendo-se que existe 

disponibilidade de informação cientifica onlinetem-se como problema de pesquisa: 

o que foi publicado sobre o Biblioterapia nas revistas de ciência da informação 

online, nos últimos 5 anos? 

 

1.2 Justificativa 
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 O profissional bibliotecário encontra-se em um dilema na hora de escolher 

como exercer sua profissão, em um mundo voltado para o capitalismo torna-se 

importante valorizar o ser humano. Encontrar a especialização dentro de um campo 

tão amplo de trabalho requer persistência e aptidão. 

Trabalhar com o sofrimento, a angústia, medo e solidão pode ser um desafio, 

mas qual edificante seria poder diminuir estes sentimentos substituindo-os por 

momentos agradáveis e possibilitar novas perspectivas de olhar o mundo e 

conhecer-se melhor. 

Acredita-se estar aí o caminho para o Bibliotecário desenvolver uma prática 

humanística e social que abrirá uma nova vertente de trabalho para este 

profissional.Percebe-se que a Biblioterapia pode ajudar de forma edificante, a mudar 

o panorama da saúde mental e físicaprocurandotrazer o equilíbrio do ser humano. 

Desta forma, conhecer as pesquisas relativas ao tema Biblioterapia 

impulsionou a presente pesquisa. Na verdade, partiu-se de uma motivação pessoal 

para conhecer o que se fala sobre biblioterapia, por se acreditar que a leitura pode 

mudar a visão e o mundo das pessoas. 

 

1.3Objetivos 

 

A seguir serão apresentados os objetivos da pesquisa. 

 

1.3.1Objetivo Geral 

 

Investigar a produção literária sobre Biblioterapia nas revistas de ciência da  

Informação online, entre 2012 a 2016.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Investigar os periódicos eletrônicosde acesso abertona área da  

           Ciência da Informação; 

b) Pesquisar trabalhos relacionados com a palavra-chave Biblioterapia; 

c) Abordar de forma qualitativaos textos que tratam sobre a temática. 

 

 



16 
 
 

 

 

1.4  Estrutura do trabalho 

A seguir apresenta-se a estrutura do presente estudo. 

A seção1 – Introdução anuncia a apresentação do trabalho, a definição do problema, 

a hipótese, o objetivo geral e os específicos, a justificativa para o tema proposto e a 

estrutura geral do trabalho. 

A seção 2 - Procedimento metodológico expõe explicações detalhadas de como o 

tema vai ser tratado e os caminhos percorridos para alcançar os objetivos propostos. 

A seção3 – Fundamentação Teórica apresenta as bases teóricas relativas às áreas 

do tema de pesquisa, aborda obras que tratam do tema proposto somado de uma 

visão crítica da autora, cujo objetivo foi contextualizar o trabalho. 

A seção 4 – Resultados e Discussões trazem a análise e interpretação dos principais 

resultados da pesquisa. 

A seção 5 – Conclusões, busca fazer o fechamento do trabalho, bem como as 

sugestões retratadas pela pesquisadora. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Compreende-se que a escolha da metodologia a ser utilizada no 

desenvolvimento de uma pesquisa é um fator de grande importância, pois através 

desta escolha será possível chegar a um determinado resultado com mais exatidão. 

Para Demo (1985, p.19) “A metodologia é uma preocupação instrumental. Trata das 

formas de se fazer ciência, cuida dos procedimentos, das ferramentas e dos 

caminhos” 

Entende-se que todo processo metodológico utiliza um método sendo assim 

conceituar esta atividade se torna importante. Segundo Gil (2008, p. 27) “pode-se 

definir método como o caminho para chegar a determinado fim e o conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento 

chama-se método cientifico”. 

SegundoGerhard e Silveira (2009, p.11) “a atividade preponderante da 

metodologia é a pesquisa”. Sendo assim a metodologia é um processo que serve 

para desenvolver a pesquisa de forma que os caminhos utilizados definam os 

resultados desejados. 

 

A pesquisa além de ser uma via para construção do conhecimento e 
informação é base para o progresso humano no mundo cientifico. Fazer 
pesquisa entre as variáveisé defender uma ideia, fundamentando a com 
bibliografias e dados extraídos do mundo real ou das páginas que são 
espelhos do mundo. (MOTTA, 2011 p.1). 

 

Considera-se que a pesquisa é a única forma de provar novos conceitos.  A 

ciência é de suma importância para toda a humanidade, em todos os aspectos, para 

isso torna-se importante defini-la.  

 

Conforme Marconi e Lakatos (2003, p. 79) definem ciência como uma 
sistematização de conhecimentos, um conjunto de proposições logicamente 
correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se 
deseja estudar: Aciência é todo um conjunto de atitudes e atividades 
racionais, dirigidas ao sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz 

de ser submetido à verificação. 
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Toda pesquisa deve ser submetida à verificação para que se registre e 

verifique a veracidade dos resultados, para que então seja reconhecida pela 

sociedade e por um grupo de pesquisadores para construir novos conhecimentos. 

A construção de um novo conhecimento, através informação de vários 

pesquisadores forma o que chamamos de Ciência, estudo este que deve ser 

verificado e avaliado por pares. (APPOLINÁRIO, 2006) 

 

2.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Para Minayo (2001, p. 23,24) “a pesquisa qualitativa preocupa-se com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, concentra-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”. 

 

A figura 1 ilustra as características da pesquisa. 

 

Figura 1- Característica da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produzido pelo autor 

 

Conforme a figura 1 quanto aos objetivos dapesquisa, trata-se do tipo 

exploratória.  

“Este tipo de pesquisatem como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande 

maioria dessas pesquisas envolve levantamento bibliográfico”. (GIL, 2002,  

44).  

Quanto à 
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Quanto aos procedimentos é uma pesquisa bibliográfica. Conforme Gil (2002, 

p 44) “à pesquisa Bibliográfica é desenvolvida com material já elaborado, constituída 

principalmente de livros e artigos científicos”. 

Para fins do presente estudo, considerou-se as revistas elencadas no quadro 

1, nos anos de  2012à2016. Otermo de busca foi Biblioterapia.  

Os periódicos selecionados para pesquisa foram obtidos em uma pesquisa na 

internet no site dos Bibliotecários sem fronteira. https://bsf.org.br/2016/01/13/lista-

todas-revistas-cientificas-academicas-biblioteconomia-ciencia-da-informacao/. 

 

 

Quadro 1 - Periódicos e links para consulta 

 

Periódicos Links para consulta 

Biblio online http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/biblio 

Informação @ Informação https://infobci.wordpress.com/category/datagramazero/ 

Em Questão http://seer.ufrgs.br/EmQuestao 
Encontros Bibli https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb 

Incid http://www.revistas.usp.br/incid/ 

Informação & Informação http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao 

Informação e Tecnologia https://repositorio.unp.br/index.php/tecinfo 

Revista ACB https://revista.acbsc.org.br/racb 

 Revista Brasileira de 
Biblioteconomia 

https://rbbd.febab.org.br/rbbd 

Revista de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação 

http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/ 
 

Transinformação http://periodicos.puc-
campinas.edu.br/seer/index.php/transinfo 

Ciência da Informação em Revista http://www.seer.ufal.br/index.php/cir 

Múltiplos olhares em Ciência da 
Informação.  

http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci 
 

Biblos- SeerFurg https://www.seer.furg.br/biblos 

Fonte: Bibliotecários semfronteiras. 

 

2.2 Instrumento e coleta de dados 

 

 Para fins do levantamento das informações, a coleta de dados foi feita no 

período de agosto à setembro de 2017, o objeto de pesquisa foi de 14 revistas da 

área da Ciência da Informação, o termo de busca foi Biblioterapia no campo 

pesquisa, utilizando o termo livre e o escopo da busca foi no campo todos. 

 

 

https://bsf.org.br/2016/01/13/lista-todas-revistas-cientificas-academicas-biblioteconomia-ciencia-da-informacao/
https://bsf.org.br/2016/01/13/lista-todas-revistas-cientificas-academicas-biblioteconomia-ciencia-da-informacao/
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/biblio
http://seer.ufrgs.br/EmQuestao
https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao
https://repositorio.unp.br/index.php/tecinfo
https://revista.acbsc.org.br/racb
https://rbbd.febab.org.br/rbbd
http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/transinfo
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/transinfo
http://www.seer.ufal.br/index.php/cir
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci
https://www.seer.furg.br/biblos
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Quadro 2. Periódicos, número de bibliografias recuperadas e selecionadas. 

 

Periódicos  Termo de 
Busca 

Campo 
Busca 

Doc. 
Rec. 

Doc. 
Sel. 

Biblio online Biblioterapia pesquisa 4 1 

Informação @Informação Biblioterapia pesquisa 2 1 

Em questão Biblioterapia pesquisa 1 0 

Encontros Bibli Biblioterapia pesquisa 3 2 

Incid Biblioterapia pesquisa 1 0 

Informação & informação Biblioterapia pesquisa 1 1 

Revista ACB Biblioterapia pesquisa 26 4 

Revista brasileira de biblioteconomia e 
documentação 

Biblioterapia pesquisa 0 0 

Revista digital brasileira da ciência da informação Biblioterapia pesquisa 5 1 

Transinformação Biblioterapia pesquisa 1 0 

Ciência da informação em revista Biblioterapia pesquisa 0 0 

Biblos Biblioterapia pesquisa 1 1 

Múltiplos olhares em ciência da informação  Biblioterapia pesquisa 1 1 

Informação e tecnologia Biblioterapia pesquisa 1 0 

TOTAL:   47 12 

Fonte: produzido pela autora. 

 

Conforme o quadro 2 foram pesquisados 14 periódicos, utilizando o termo de 

busca Biblioterapia. Nos periódicos pesquisados foram recuperados 47artigos, mas 

somente 12 tinham informação relevante para a pesquisa.  

Para identificar a pertinência dos artigos selecionados na pesquisa, foi feita 

uma análise individual, utilizando o critério objetivo, finalidade e recorte temporal. Os 

demaistrabalhosforam descartados, por não obedecerem a estes critérios. 

 

2.3 Etapas da pesquisa 
 

A figura 2 ilustra as etapas dapesquisa, mostrando o caminho percorrido para a 

realização do trabalho. 

 

 

 



21 
 
 

 

 

 

Figura 2 – Etapas da pesquisa 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor 

 

.Fonte: produzido pela autora. 
 

 A primeira etapa do projeto contou com uma busca detalhada do material 

disponível nos periódicos da Ciência da Informação sobre o tema Biblioterapia. O 

objetivo dessa busca foi conhecer o tema para então, dar embasamento aos 

conceitos, definições, histórico e metodologia. A partir da coleta de informações foi 

possível dar continuação ao trabalho. 

Posteriormente a esta análise, a fase seguinte procurou identificar os 

periódicos de onde seriam tiradas as informações relevantes para a pesquisa. Com 

o objetivo de selecionar as informações para o trabalho foram criados os seguintes 

critérios: 

a) Primeiramente determinam-se o tipo de material – apenas artigos 

selecionados nos periódicos da área da Ciência da Informação; 

b) O critério de nacionalidade também foi avaliado – somente periódicos 

de nacionalidade brasileira; 
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c) Para finalizar, foi considerado o recorte temporal – somente artigos 

datados de 2012 a 2016, por acreditar que existe publicação online disponível ao 

tema. 

 

A próxima etapa foi possível organizar as informações selecionadas de 

acordo com os critérios citados acima, a partir da consulta dos 14 periódicos da área 

da Ciência da Informação, ilustrados no quadro 2. 

Na etapa 4 na fase qualitativa foi possível mediante a leitura das bibliografias , 

realizar a análise das informações enunciadas pelos autores a respeito do tema 

Biblioterapia. 

A etapa 5, são as conclusões finaisdo trabalho, onde estarão as  reflexões 

sobre as pesquisas . 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A seguir serão apresentados os fundamentos teóricos da pesquisa, que 

servirão de base para as argumentações e contextualização, etapa esta onde 

serãoexpostos osbenefícios da leitura, definições, histórico, componentes 

biblioterapêuticos, campos de atuação. 

Segundo Becker e Grosch (2008, p. 35) “a leitura deve ser algo de elevado 

significado para o leitor, acrescentando-lhe novas experiências e reformulando as 

ideias já existentes. Que faça parte de seu contexto e que lhe permita apreender ou 

reaprender”. 

Conforme Cagneti e Zots (1986 apud Becker e Grosch 2008, p.38)a 
trajetória do ser humano ao longo da sua existência, não existe um caminho 
único, cada pessoa traça seu próprio caminho. Como tomar decisões, optar, 
escolher, definir, quando não aprendeu a pensar, raciocinar? A leitura 

contribui de forma decisiva para a formação do ser humano. 
 

Neste sentido o indivíduo quando lê absorve o sentido do que está lendo, 

fazendo deste ato um processo que o envolve totalmente, levando muitas vezes está 

pessoa a lugares distantes e situações diversas. 

 
 

3.1 A leitura e os seus benefíciospara o ser humano 

A leitura cria novas oportunidades para o leitor, porque a partir do momento 

que conhece novas realidades passa a compreender melhor o que acontece no 

mundo, desenvolvendo assim a capacidade de discernimento. 

Segundo Boso, et al (2010, p. 24)“a leitura é importante instrumento para a 

vida social e cognitiva do sujeito, o que qualifica sua inserção no âmbito social, 

político, econômico e cultural.” Constata-se à medida que a leitura traz um novo 

aprendizado para o homem, proporciona o progresso da sociedade ampliando os 

horizontes do processo educativo. 
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“O ato de ler envolve a decifração da palavra escrita ou da linguagem, mas 

também abrange a leitura de mundo, ambas se completam na formação do 

conhecimento humano.” (FREIRE, 1989 p.3). 

O ser humano é influenciado pelas informações que recebe diariamente, 

desta forma realizar uma leitura que agregue valores significativos para a formação 

do indivíduo, torna-se relevante para desenvolver aptidões e construir um mundo 

melhor. 

Os livros são uma porta aberta para estimular o imaginário, criar expectativa e 

realizar um passeio por lugares nunca antes percorridos.  

O conhecimento adquirido através do ato de ler e interpretar, fazem do ser 

humano um sujeito que pode decidir com mais clareza assuntos que interferem na 

sua vida e das pessoas que o cercam, tornando-se assim uma pessoa informada. 

Rocha (2011, p. 169) sustenta que: 

 

Ao longo da evolução do homem e das sociedades, valorese significados 
são criados e se transformam num processo cíclico, a partir da experiência, 
da observação e da leitura do mundo e da leitura dos fatos. É justamente 
nesta perspectiva que a leitura está além da palavra e da escrita, mas se 
afirma na interpretação.  

 

  

Percebe-se que a interpretação que o indivíduo faz do que lê pode trazer 

modificações no seu modo de ver e sentir suas emoções, criando assim novas 

visões de mundo. 

Acredita-se na importância de incentivar a leitura, mesmo sabendo que com o 

advento das tecnologias, as redes sociais estão participando diretamente das 

comunicações sociais. Por isso é importante incentivara leitura seja ela impressa ou 

no acesso online, para que as pessoas não substituam a leitura por outros modos de 

interação social. 

Segundo Magalhães; Valencia (2015, p. 6). 

 

O ser humano tem a necessidade de deixar sua marca de alguma forma na 
sua existência desde a antiguidade (1500 a.C.) inicialmente por meio de 
hieróglifos, da oralidade, pelos gestos, reforçando as condições inerentes 
de se expressar, assim como através da escrita, a invenção da prensa de 
Johann Gutenberg (em 1445), à contemporaneidade, com o auxílio de 
ferramentas tecnológicas. 
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As formas de gravar os passos do ser humano na sociedade e na história do 

mundo foram tornando-se cada vez mais evoluídas e com características do tempo 

em que essas mudanças forma acontecendo. 

 

Observa-se que Gutenberg em 1445, deu início a uma revolução no modo 
de pensar e ver o que acontece no mundo. Através da criação da prensa foi 
possível registrar a história dos homens e consequentementeo surgimento 
do livro, quepossibilitou à evolução do ser humano e o acesso à informação. 
Com isto as instituições que proporcionavam o contato com o escrito 
passaram a ter grande importância na vida das pessoas. (MAGALHÃES, 
2015 p. 2).  

 
 

Entende-se que com a possibilidade de usufruir da leitura como forma de 

tomar conhecimento dos fatos que aconteciam no mundo, favoreceu o surgimento 

da atividade que envolveu a leitura como ferramenta de ajuda. Visto que com o 

acesso aoslivros criou-se um caminho novo ao entendimento e a possibilidade de 

aprender a perceber o mundo ao redor do homem, observando através da leitura 

situações em comum para muitos. 

 

3.2 Conceitos de Biblioterapia 

 

Conhecer o conceito de Biblioterapia é importante para entender como se 

realiza o processo que utiliza a leitura como ferramenta de auxilio. 

 

De acordo com Ferreira (2003, p. 36) 

 

Biblioterapia é um termo derivado das palavras latinas para livros e 
tratamento. Biblio é a raiz etimológica de palavras usadas para designar 
todo tipo de material bibliográfico ou de leitura, e terapia significa cura ou 
restabelecimento. A Biblioterapia é vista como um processo interativo, 
resultando em uma integração bem-sucedida de valores e ação. 
 

A possibilidade de reunir ações e valores que usam a leitura para beneficio da 

sociedade, integra está terapia que busca equilibrar o ser humano. 

 

Há muito tempo o homem busca através do benefício terapêutico  
da leitura compreender seus problemas existenciais e enfrentar as  
angústias que o afligem no seu cotidiano, visto que a leitura propicia  
a habilidade de compor ideias, confrontar diversas opiniões para  
então, tentar diminuir as frustrações do dia a dia. (SEITZ, 2006 p.  
155).  
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Na literatura são muitos autores que conceituam o termo Biblioterapia. 

 

Conforme Seitz (2006, p.4) A Biblioterapia é definida como um 
programa de atividades selecionadas, envolvendo materiais de leitura, 
planejadas conduzidas e controladas como um tratamento sob a orientação 
medica para problemas emocionais ou de comportamento. A presença de 
um profissional que faça a avaliação do participante é de suma importância. 

 
 

De acordo com Bueno e Caldin (2002, p. 2) “a união dos termos leitura e 

terapia, formam um conceito de Biblioterapia, como sendo um processo dinâmico de 

interação entre leitor, o texto e o ouvinte, ajudando no crescimento emocional e 

psicológico”. 

Percebe-se que na visão de Bueno e Caldin tanto o texto, leitor e ouvinte 

atuam numa mesma perspectiva de trazer estabilidade emocional. 

 
Enquanto que  para Mostafa; Cruz e Benevenutto (2013, p.1) a Biblioterapia 
é um prolongamento permitido pelo ato de ler, possibilitando uma terapia 
por meio da movimentação constante entre indivíduo receptor e o texto, 
afastando momentaneamente o ser humano de seus problemas”. 

 

Embora o afastamento dos problemas seja temporário, no espaço de tempo 

em que o individuo receptor encontra-se voltadopara o texto que esta lendo, forma-

se nesta pessoa uma impressão nova a respeito da vida e isto é a parte mais 

importante da Biblioterapia. 

Valencia e Magalhães (2015, p.2) sustentam o conceito de que “a 

Biblioterapia é um método terapêutico que pode ser utilizada pelo Bibliotecário na 

colaboração de tratamento de saúde de pessoas com traumas neurológicos, 

psicológicos e físicos”.  

A colaboração que a Biblioterapia oferece ao ser humano vai além da 

interpretação do texto, atinge uma parte da vida das pessoas que pode ser 

melhorada com um simples ato de ter alguém para conversar, e disponibilizar um 

momento de atenção. 

Rossi (2007, p. 3) “definiu a Biblioterapia como uma serie de atividades em 

que são selecionadas materiais de leitura, onde se planeja a divulgação em um 

grupo ou em leituras individuais”. 

 

A seguir será apresentado um breve histórico da Biblioterapia. 

  



27 
 
 

3.3 Histórico da Biblioterapia no mundo 

 

Percebe-se que o uso terapêutico da leitura vem sendo incentivado desde a 

antiguidade, no antigo Egito Ramsés II, ordenou que escrevesse na frente de sua 

Biblioteca a frase remédios para a alma acreditando que através da leitura seriam 

solucionados problemas sentimentais. No primeiro século os romanos eram 

encorajados para usar a leitura como forma de medicação. (ALVES, 1989 p. 55). 

O uso da Biblioterapia nos Estados Unidos se deu por volta de 1800, 

sendoque o primeiro americano a recomendar o uso da leitura para pacientes com 

doença mental foi Benjamin Rush. Aleitura era recomendadapara pessoas com 

conflitos, medos, ansiedade e até mesmo para idosos. (ALVES, 1989 p. 55). 

Em 1941 o termo Biblioterapia foi determinado pelo dicionário Dorland`s 

Illustrated Medical Dictionary como uso de livros e leituras para doentes mentais. 

(ALVES, 1989 P. 55). 

Sendo que o primeiro glossário, não especializado, a registrar o termo 

Biblioterapia foi o "Webster's Third International Dictionary", em 1961, como: "uso de 

material de leitura selecionada, como coadjuvante terapêutico em Medicina e 

Psicologia" e também: "guia na solução de distúrbios pessoais através da leitura 

destinada”, tendo sido este conceito adotado oficialmente pela Associaçãopara 

Bibliotecas de Hospitais e Instituições (ALVES, 1989 p. 55). 

 

Samuel Mechord Grothers utilizou pela primeira vez a palavra Biblioterapia 
em um artigo publicado em 1916,publicado no Atlantic Monthy ,inicialmente 
o termo Biblioterapia não foi muito aceito para época. Os críticos achavam 
um termo muito amplo e sugeriram termos mais restritos como Biblio que 
significaria diagnóstico para avaliação, ou bibliofilaxia com o significado de 
uso preventivo da leitura. Compreende-se que os críticos achavam que o 
termo Biblioterapia poderia ser citado de outra forma que delimitasse o seu 
uso. (PEREIRA, 1996, p. 41). 

 

 

Entende-se que em 1802 e 1853 pacientes internados em hospitais faziam 

uso da leitura através de livros previamente selecionados por médicos que 

acreditavam na leitura como coadjuvante no tratamento médico marcando na 

história o surgimento das primeiras atividades biblioterapêuticas. (PEREIRA, 1996, 

p.31). 

Em 10 de novembro de 1802 foi realizado um estudo que identificou que os 

hospitais deveriam ser construídos com a proposta de ter uma Biblioteca com a 
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finalidade de transmitir conhecimento e distração, visando o lazer dos pacientes.  O 

estudo indicava a bibliografia que deveriam existir no acervo. Bons resultados foram 

obtidos por uma Bibliotecária que fez experiências com o uso da leitura, instigando 

assim a inclusão do termo Biblioterapia na Biblioteconomia a partir do ano de1904. 

(PEREIRA, 1996, p. 31). 

Algumas instituições no final do século XVIII tiveram a intençãode tentar 

melhorar a situação de doentes mentais oferecendo a leitura como ajuda, entre 

essas instituições podemos citar Pinel na França, Chiarugi na Itália e Tuke na 

Inglaterra. No século XIX a leitura inserida nos hospitais e prisões tinha um caráter 

religioso, contudo foi durante a primeira guerra mundial que a Biblioterapia progrediu 

com a construção de Bibliotecas nos hospitais do exército. (PEREIRA, 1966 p. 32). 

Compreende-se que foi com a publicação da dissertação de doutorado da 

autora Caroline Shores intitulada Biblioterapy: a Theoredicaland Clinical 

Experimental Study, em 1949 nos Estados Unidos, que trouxe um caráter científico 

para Biblioterapia. Entende-se que na universidade de Chicago em 1945 foi 

desenvolvido um trabalho de educação para adultos com uso de livros de leitura 

terapêutica. (PEREIRA, 1996 p. 33). 

Em 1970 Sclabasi fez uma revisão de literatura sobre o tema Biblioterapia e 
classificou o tema em quatro áreas: medicina geral( a técnica se volta para 
a área medica sendo aplicada por um bibliotecário no hospital ou com a 
ajuda de outro profissional da área médica), psiquiatra ( aplicada em 
pacientes internados em clinicas em conjunto a outras técnicas terapêuticas 
), educacional( usada para vários propósitos em vários níveis de educação 
), corretiva (livros usados por delinquentes por pesquisadores responsáveis 
da área.A autora ainda categoriza a intervenção Biblioterapêutica em quatro 
níveis  intelectual, comportamental,social e emocional, a autora critica as 
publicações existentes na época por serem pesquisas descritivas e não 
experimentais.(FERREIRA, 2003,p 39). 

O Brasil também contribui com projetos que envolveram o tema Biblioterapia, 

em 2006 a Fundação da Sociedade Brasileira de Biblioterapia Clinica teve como 

objetivo: formar profissionais para trabalhar como Biblioterapêutas; reunir pesquisas 

e trabalhos sobre o tema; trocar experiências entre profissionais da área; incentivar 

e disseminar a pratica nas escolas, hospitais e centros de saúde da rede pública; 

regulamentar a profissão; reunir material impressão terapêutica. (LEITE, 2009, p.26). 

 

 

3.4 Componentes Biblioterapêuticos 
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Conforme Fonseca e Azevedo (2016, p. 5) os componentes Biblioterapêuticos 

podem ser conceituados como: 

 

a)   Identificação – capacidade do leitor de se identificar com o personagem 
e observar pontos comuns entre eles, com isto este leitor passa a perceber 
que não é o único a passar por dificuldades. 
a) Introjeção – reflexão que o leitor faz através da identificação dos 
pontos em comum com o texto, levando-o a analisar que pode usar valores 
morais e criar novas atitudes para sua vida. 
b) Humor – capacidade que a leitura produz de trazer alegria e 
tranquilidade, estimulando o bom humor. 
c) Projeção – momento que a pessoa tem uma descarga de emoções 
pelo estimulo do bom humor, ocasionando uma empatia com o personagem 
levando o leitor a esquecer de momentos ruins. 
d)    Catarse – estado de êxtase que o leitor sente por se sentir aliviado, 
calmo, sem perturbação, ocasionando uma paz interior. 
e) Introspecção – reflexão sobre os problemas, levando o ser humano a 
uma mudança interior, através da percepção que temos dificuldades e 
problemas em comum com outras pessoas, e que muitas soluções partem 
do ponto de vista que interpretamos estes fatos. 

 
 

Percebe-se que todos os componentes Biblioterapêuticos formam um 

conjunto de reações que ajudam o ser humano a prosseguir sua caminhada 

existencial.  

 

3. 5 Tipos de Biblioterapia e Campo de atuação 

 

 Conforme Guedes(1996, p.42) a Biblioterapia pode ser dividida em três 

processos: Biblioterapia Institucional Clinica e Desenvolvimental. 

A Biblioterapia Institucional se refere ao uso da literatura didática com clientes 

e individual, já estando institucionalizada, enquanto que a Biblioterapia Clinica se 

refere ao uso de literatura imaginativa trabalhando com clientes com problemas 

emocionais ou comportamentais. A Biblioterapia Desenvolvimental usa a literatura 

imaginativa e didática, mas com um grupo de pessoas normais. (GUEDES, 1996 

p.42). 

A Biblioterapia pode ser aplicada a diferentes públicos, abaixo estão descritas 

informações apresentadas por autores que tiveram a oportunidade de trabalhar com 

a técnica. 
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Segundo Seitz (2006, p.155) a Biblioterapia pode ser aplicada em clinicas 

medicas, como forma detrazer lazer aos pacientes internados e auxílio na 

humanização. 

Enquanto que para Rossi (2007, p.1) ao executar um trabalho de Biblioterapia 

para idosos da sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna (SEOVE) demonstrou ser 

possível aumentar a autoestima, confraternizar o grupo e diminuir estresse dos 

idosos. 

Pereira (1996, p. 68) demonstrou em seu trabalho com deficientes visuais em 

João Pessoa a importância da Biblioterapia para promover a preparação 

educacional e a especialização do profissional deficiente. 

Teixeira (2004, p.13) apresentou uma monografia com atividades 

desenvolvida num projeto de extensão Histórias realizado na Creche, onde procurou 

resgatar a afetividade de crianças com deficiência financeira, emocional e afetiva. 

Provando ser possível estimular o equilíbrio emocional. 

A aplicação da Biblioterapia em prisões foi averiguada por Alves (1982, p. 58) 

onde verificou a necessidade de reeducação do presidiário, através do acesso à 

leitura adquirido mais informação e consequentemente conhecimento, diminuindo o 

estresse pela falta de liberdade. 

Percebe-se pela colocação dos autores que a Biblioterapia pode ser útil em 

instituições que tem diferentes objetivos, mas que no final, o objetivo maior é o ser 

humano com suas frustrações, angustia baixo estima e resgate de débitos com a 

sociedade. 

Quando a Biblioterapia é aplicada a um grupo, o dialogo e a troca de ideias é 

importante para diminuir a tensão e descontrair os participantes. Na tentativa de 

favorecer um ambiente tranquilo, está troca de informações faz com que os 

participantes saiam um pouco do seu mundo e interajam com outras pessoas se 

redescobrindo.  

 

3. 5. 1O métodoBiblioterapêutico, objetivo e participação do Bibliotecário 

 

Segundo Guedes (2013, p. 5) As atividades biblioterapêuticas permitem ao 
indivíduo entender uma situação conflitante mediante leituras e suas 
interpretações, sendo um ato favorável a todos que necessitam superar a 
incapacidade de lidar com determinadas situações.  
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Os métodos e objetivos da Biblioterapia são escolhidos diante da observação 

do ser humano, do lugar onde este se encontra e do diálogo com possíveis 

profissionais que tenham contato com esta(s) pessoa(s). 

Compreende-se que o objetivo da Biblioterapia pode incluir; adaptação a vida 

hospitalar, aumenta valores próximos e reforça outros valores, auxiliar a lidar com 

sentimentos de raiva e frustração, diminuir o estresse e a ansiedade. (ROSSI e 

ROSSI; SOUZA, 2007 p. 325). 

O propósito do processo que tem intenção de fazer o bem ao indivíduo pode 

variar de acordo com o momento que se encontra o participante. 

Quanto ao processo utilizado na aplicação da Biblioterapia, cabe ao 

profissional que irá desenvolver analisar o participante para então usar o recurso 

apropriado.  

 

Conforme Guedes e Baptista (2013, p. 5) Todo o processo Biblioterapêutico 
não se resume à designação de pessoas para um momento de leitura; 
antes disso há planejamento e análise da realidade dos participantes para 
um resultado efetivo. Este planejamento deve contar com a cooperação dos 
profissionais envolvidos com a técnica de Biblioterapia. 
 
 

Percebe-se que um estudo deve ser realizado visando perceber as diferenças 

de comportamento e aspectos psicológicos dos seres humanos que serão inseridos 

numa atividade de Biblioterapia. 

Este estudo poderá contar com a ajuda de profissionais de outras áreas do 

conhecimento, que trabalhamnos ambientes onde poderá ser aplicada a 

Biblioterapia. 

Observa-se que o método biblioterapêutico, constitui-se em uma atividade 

interdisciplinar, podendo agregar profissionais dos mais diversos campos do 

conhecimento. Tal interdisciplinaridade lhe confere um lugar de destaque no cenário 

dos estudos em ciências da saúde, particularmente, na área de oncologia. 

(BERNADINO, 2012 p. 10). 

Entende-se que pessoas que passam por tratamentos prolongados e 

dolorosos precisam encontrar uma forma de apaziguar as emoções, mesmo que 

sintam uma profunda tristeza. Uma leitura ou até mesmo uma simples conversa 

pode trazer alegria.  
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Psicólogo, psiquiatra, Bibliotecário com formação terapeuta e psicoterapeuta 

entre outros, podem reunir conhecimentos para trabalhar em prol do bem comum. 

(PINTO2005, p.40). 

 Recursos como leitura de história, apresentação de textos teatrais e músicas 

podem ser usados na aplicação da Biblioterapia, e o publico pode ser criança, 

adultos hospitalizados, crianças, jovens em situação de vulnerabilidade, idosos, 

dependentes químicos, e pessoas reclusas. (VALENCIA; MAGALHÃES, 2015 p. 8). 

O conhecimento associado ao gosto pela leitura fornece a capacitação 

suficiente para mudar a realidade de pessoas que se encontram confusa ou 

somente sentindo-se solitárias. 

 

Segundo Paula e Abreu (2011) O ato de mediar leitura envolve a 
capacidade de inventar, reinventar e principalmente buscar conhecimentos 
na literatura para que se possa ter embasamento teórico a fim de 
desenvolver o trabalho de conhecer o leitor, suas reais necessidades e as 
formas de incentivá-lo a participar do mundo da leitura. 

 

 

Compreende-se que conhecer as necessidades do leitor, é fundamental para 

mediar uma atividade que envolva a leitura, para isto é necessário usar o recurso do 

diálogo antes de promover a mediação. 

O profissional que pretende executar a Biblioterapia usando o recurso da 

narração deve gostar de ler, conhecer bem o texto, preparar-se de antemão e 

apresentar a história com emoção, mas sem exageros, pois ele ocupa o papel de 

intermediário entre a narrativa e o ouvinte. (LIMA; CALDIN, 2013 p. 12). 

Entende-se que o mediador deve observar o comportamento dos 

participantes para poder avaliar se o processo está sendo eficaz ou se deve usar 

outra informação literária para realizar a leitura. 

Desta forma o papel  do biblioterapêuta é administrar o processo de leitura, 

auxiliando as pessoas a diminuírem suas tensões, alavancando assim os 

sentimentos positivos, e através dessa ação o ser humano tenha possibilidade de 

criar uma nova razão para viver e aceitar as dificuldades que estão presentes em 

sua vida. 

A Biblioterapia é uma das várias vertentes da Biblioteconomia e um instigante 

campo de trabalho para o profissional Bibliotecário que busca atuar em uma área 
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menos técnica e mais humana, está área trabalha com as emoções do ser humano. 

(JERÔNIMO et al..., 2012, p.3). 

Emocionar-se, rir, cantar, declamar uma poesia, ler um livro, tudo isso faz 

parte do processo biblioterapêutico. 

O Bibliotecário tem competência para desempenhar uma atividade de 

mediação da Biblioterapia, cabe a ele conhecer o participante e procurar observar 

suas necessidades sendo indispensável ao mediador a sensibilidade para com o 

outro, além disso, a organização do material bibliográfico ficará a critério do 

Bibliotecário. (SILVA, 2011 p.50). 

Mesmo sabendo que nos dias atuais sabe-se pouco a respeito de pessoas 

sendo contratadas para realizar a Biblioterapia, visto que as instituições contratam 

Bibliotecários para realizar a catalogação, organização do acervo entre outras 

atividades, e este trabalho que lida com as emoções do ser humano não é muito 

evidenciada pela sociedade capitalista. 

 Fica a critério do profissional que tem formação em Biblioteconomia realizar 

projetos que apoiados ou não por instituições governamentais ou particulares 

propiciem a aplicação e a divulgação das bem feitorias que a Biblioterapia pode 

realizar na vida das pessoas.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O quadro  3 apresenta o nome dos periódicos utilizados no trabalho e o número 

de artigos selecionados para a pesquisa. 

 

Quadro 3-Periódicosutilizados e documentos recuperados 

 

Periódicos Doc. 
Rec. 

Doc. 
Sel. 

Biblio online 4 1 

Informação @ Informação 2 1 

Encontro Bibli 3 2 

Informação & Informação 1 1 

Revista ACB 26 4 

Revista digital Brasileira de Ciência da Informação 5 1 

Biblos 1 1 

Múltiplos olhares em Ciência da informação 1 1 

Total 43 12 

Fonte: produzido pela autora. 

 

 

 

O quadro 3 aponta quais foram os periódicos selecionados para compor o 

universo da pesquisa, mostrou os documentos encontrados e que foram analisados 

durante o presente estudo. 

 

O quadro 4 apresenta os 12 artigos selecionados através da busca nos 

periódicos discriminados. 
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Quadro 4 – Artigos recuperados 

Fonte: produzido pela autora 

 

No quadro 4 foram discriminados cada artigo selecionado para compor o 

presente estudo.A partir do viés da Biblioterapia, buscou-se nos periódicos da área 

compreender seus conceitos e aplicações, conforme o objetivo específico proposto, a 

seguir, é discutido os textos recuperados pela pesquisa e que tratam sobre a temática 

proposta. 

Jerônimo et al...(2012, p. 2) em sua pesquisa abordando o terma Biblioterapia 

na melhor idade, demonstrou com o resultado de sua pesquisa que a Biblioterapia 

quando aplicada aos idosos proporciona o resgate da auto estima, descontração, 

socialização e a formação de laços de amizade. É conveniente afirmar que a 

Biblioterapia quando executada com os idosos surge como forma de diminuir a 

Autor (es) Título Ano 

Viviane Jerônimo; 
Adriana Pereira Rosseto; 
Paulo Roberto Freitas da Silva; 
Elieti Gonçalves; 
Juliane Trein 

Biblioterapia na melhor idade 2012 

Maria Cleide Rodrigues Bernardino 
ArilucciGoes Elliot 
Modesto Leite Rolin Neto 

Biblioterapia com crianças com câncer 2012 

AnnyCardiny Calixto; 
Marcus Cezar de Borba Belmino 

Biblioterapia: uma ferramenta para atuação do 
psicólogo hospitalar 

2013 

Edson Marques Almeida; 
Micarla do Nascimento Gomes; 
Diego Maradona Souza Silva; 
Mona Lisa Silva 

Biblioterapia: O Bibliotecário como agente 
integrador e socializador da informação 

2013 

Mariana Giubertti Guedes; 
Sofia Galvão Baptista 

Biblioterapia na Ciência da informação: 
mediação e comunicação  

2013 

Daiane Lima; 
Clarice ForkampCaldin 

Aplicação da Biblioterapia na escola Básica 
Municipal Luiz Cândido da Luz 

2013 

André Anderson Cavalcanti Parceria entre a Ciência da Informação e 
aresponsabilidade social Universitária para fins 
de Inclusão social 

2014 

Karla Haydê Oliveira da Fonseca A leitura dos clássicos uma possibilidade 
Biblioterapêutica: por um viver melhor 

2014 

Maria Cristina Palhares Valencia; 
Michelle Cristina Magalhães 

Biblioterapia: síntese das modalidades 
terapêuticas utilizadas pelo profissional 

2015 

Inez Helena Garcia  
Clarice FortikampCaldin 

Biblioterapia: percepção dos discentes do curso 
de Biblioteconomia da Universidade Federal e 
Estadual de Santa Catarina 

 
2015 

Karla Haydê Oliveira Fonseca 
Fernando Azevedo 

Biblioterapia: Relato de uma experiência no lar 
de idosos em Braga – Portugal 

2016 

Sueli Bortolin 
Sandra da Silva 

Biblioterapia no âmbito hospitalar 2016 
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solidão, unir pessoas que embora moradores próximos não tenham laços de 

amizade e inserir o ser humano em um grupo. Acredita-se que o uso da 

dramatização para com os idosos facilita o desempenho da Biblioterapia por ajudar 

na interpretação dos textos. 

Bernardino, Elliott e Neto (2012) apresentam os benefícios da Biblioterapia 

quando aplicada às crianças portadoras de câncer durante a internação hospitalar. 

Os autores elencam resultados positivos como diminuir a sensação de medo, 

tristeza e distanciamento do foco da doença. É possível afirmar que a doença tem a 

capacidade de fragilizar o paciente, em se tratando de crianças esta situação pode 

se agravar devido à falta de preparo e experiência de vida, acrescentada a uma 

mudança da sua rotina e afastamento dos familiares, toda ação que pode distrair a 

criança durante o tratamento será bem na sua vida. 

Calixto e Belminto (2013, p. 19), apontaram como  a Biblioterapia pode ser 

uma ferramenta importante no cotidiano da prática do  psicólogo hospitalar.  Em sua 

pesquisa, os autores defendem que a Biblioterapia pode ajudar a minimizar o 

sofrimento das crianças. Ressaltaram os benefícios que a leitura pode 

proporcionar.  Convém  dizer que a percepção dos benefícios da leitura pode ser 

vistas em diversas profissões. Trabalhar com livros e proporcionar uma nova visão 

de mundo estão ao alcance de todos, quando o foco são as crianças, certamente  o 

gosto pela leitura poderá prevalecer  para a vida.  

Almeida, Gomes e Silva (2013 p, 2) corroboram com Jerônimo (2012) dizendo 

que a  Biblioterapia quando aplicada a idosos tem a capacidade de promover a 

união, diminuir a solidão e proporcionar momentos de alegria, defendem a 

Biblioterapia como forma de prevenir doenças, apresentam os locais onde pode ser 

aplicada como em hospitais, asilos e orfanatos. Apontam ainda a Bibliotecário como 

intermediário entre o paciente e o mundo da leitura. A Biblioteconomia possui muitos 

nichos de trabalho, mas conhecer a parte que abrange o trabalho com o lado afetivo 

das pessoas requer uma habilidade que só será desenvolvida na prática. 

Para Almeida, Gomes e Silva (2013) a Biblioterapia pode ser administrada por 

vários profissionais como psiquiatras, psicólogos, médicos e bibliotecários, todos 

numa ação conjunta para melhorar o resultado da técnica para com o paciente. É 

fundamental dizer que um cuidado todo especial deve ser ministrado quando 

trabalhamos com idosos que estão em asilos e casas de repouso porque estes 

seres humanos já estão fragilizados, por terem sido retirados de seus lares, e muitas 
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vezes não possuem vontade de interagir com o outro. Outra dificuldade é a 

locomoção e o estado mental que se encontra este ser humano, por isto a 

multidisciplinaridade que faz parte da Biblioterapia contribui para o aprimoramento 

da aplicação da Biblioterapia.  

 Guedes e Baptista (2013) apontam que a Biblioterapia é um campo de 

estudo da Ciência da Informação por ter características de um processo de 

comunicação da informação que visa à mudança cognitiva do ser humano 

resultando na evolução deste indivíduo. Os autores acreditam que a Biblioterapia 

deve fazer parte de um tópico de estudo desta Ciência.  É relevante dizer que a 

Biblioterapia e a Ciência da Informação possuem as mesmas ferramentas de estudo 

porque utilizam a informação para tornar o ser humano informado e para tentar 

modificar aspectos cognitivos da sua existência. 

Guedes e Baptista (2013) concordam com os autores Almeida, Gomes e Silva 

(2013) que a Biblioterapia possui um caráter multidisciplinar e o profissional que 

trabalha com esta atividade torna-se um mediador da informação. 

A atividade que envolve leitura para crianças possibilita a descontração do 

público infantil. A contação de histórias incentiva a imaginação e facilita a 

interpretação, e a identificação com os personagens como heróis tornando-os um 

incentivo para superar os medos.  

Lima e Caldin (2013) divulgam os efeitos benéficos da leitura como 

verbalização dos sentimentos, socialização, e incentivam o desenvolvimento da 

Biblioterapia nas escolas. É significativo esclarecer que a Biblioterapia quando 

praticada com crianças permite o desenvolvimento da imaginação, criatividade 

trazendo alegria, fazendo que durante o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas exista um momento de relaxamento para as crianças. Outro fator a ser 

analisado quando envolvemos crianças em dinâmicas é escolher a literatura infantil 

que favorecerá o entusiasmo por parte dos envolvidos. 

Felipe e Gomes (2014) apresentaram seu trabalho de pesquisa que contribui 

com a mesma ideia de Almeida, Gomes e Silva (2013) e Jerônimo (2012), 

acrescentando que a Biblioterapia desenvolve o senso crítico, desenvoltura, 

aumenta a autoestima, traz alegria e faz a pessoa se sentir útil. Em se tratando de 

idosos que moram em asilos estes resultados significam muito, e podem tornar a 

vida um pouco melhor.  
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No século XXI a informação se faz presente através de vários suportes, tanto 

tecnológicas como através de livros periódicos entre outros, a leitura se faz presente 

com a condição de informar, mas a leitura terapêutica exige uma classificação 

antecipada dos materiais e informações a serem disponibilizadas aos leitores. Para 

Fonseca (2014 p, 9)A leitura dos clássicos aprimora a capacidade intelectual e 

cognitiva, oferece conhecimento e sabedoria. A autora defende que é preciso 

resgatar a leitura de obras que tragam o enriquecimento cultural, alteridade, 

originalidade e riqueza de recursos linguísticos na aplicação da Biblioterapia. Os 

clássicos podem ser oferecidos durante a Biblioterapia para todas as idades, trazem 

encantamento com história que sempre deixam uma mensagem quer seja 

relacionada à superação, motivação, fé, amor, esperança e desafios que embora 

tenham acontecido em um passado distante mexem com o imaginário, fazendo 

refletir sobre a vivência de cada um. 

O bibliotecário pode atuar como mediador auxiliando na interpretação dos 

conteúdos quando na realização da Biblioterapia, esta ideia é defendida por 

Valencia e Magalhães (2015 p, 3) em sua pesquisa onde elencou os benefícios da 

Biblioterapia como sendo uma possibilidade de rever conceitos, redesenhar 

imagens, redescobrir emoções, tomar decisões, escolher caminhos e colocar em 

atividade o pensamento a memória e a  imaginação além de poder exteriorizar os 

sentimentos. Importante ressaltar queValencia e Magalhães apontam que nem todo 

o curso de Biblioteconomia prepara o bibliotecário para exercer a atividade de 

Biblioterapia, porque não se baseia numa simples leitura existe todo um preparo 

para esta atividade. Sendo a leitura uma perspectiva de mudança para o ser 

humano, uma prática que traz este caminho é indispensável busca do 

restabelecimento do ser. 

É notável a percepção das autoras Caldin e Garcia (2015 p, 5) em relação 

aos benefícios que a Biblioterapia desempenha através da leitura na vida do ser 

humano. Em seu trabalho expõem os resultados benéficos como sendo equilíbrio do 

corpo e da mente, relaxamento e conhecimento, serve como elemento de 

transformação, possui função terapêutica e curativa, diminui a sensação de medo 

isolamento, fragilidade física e mental.  

Caldin e Garcia defendem a indicação de textos literários para a leitura, 

individual ou em grupo, apresentam a informação de que no Brasil existem muitos 

contadores de histórias, que praticam atividades de leitura em Bibliotecas, teatros, 
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livrarias, restaurantes, bares e hospitais porem o número de Bibliotecários que 

realizam estas atividades ainda é muito pouco.  

Ainda na visão das autoras Garcia e Caldin (2015 p, 15) a Biblioterapia surge 

como uma forma de atuação para o Bibliotecário, exigindo dele uma formação 

interdisciplinar que possibilite uma formação humanística. Acredita-se que pensar 

em Biblioterapia sem pensar no profissional Bibliotecário fica sem nexo, pois a 

leitura a disseminação da informação sempre tem ligação com o Bibliotecário, que 

tem como ferramenta de estudo a informação, mas nem sempre isto acontece, pois 

por ser uma atividade interdisciplinar a Biblioterapia reúne várias áreas do saber que 

às vezes foge a atuação do Bibliotecário. 

A Biblioterapia quando aplicada às pessoas idosas oferece resultados 

edificantes, Fonseca e Azevedo(2016) ressaltam as consequências como sendo 

melhor interação entre essas pessoas, elevação da autoestima, alivio das tensões 

diárias, auxilio no enfretamento de novas situações, diminuição da ansiedade, 

diminuição do sentimento de solidão entre outros benefícios.  

A leitura quando oferecida à pessoas que estão institucionalizadas, abre uma 

porta para a imaginação, criatividade, distanciamento da realidade em que se 

encontram. Assim como Cavalcanti (2014), Almeida, Gomes e Silva (2013),  

Fonseca e Azevedo (2016) concordam com os autores em relação a Biblioterapia 

diminuir a solidão entre os idosos e aumentar a autoestima, mesmo sabendo que 

por alguns momentos estes sentimentos são amenizados com o uso da 

Biblioterapia. 

Bortolin e Silva(2016) destacam a importância da leitura para pessoas 

hospitalizadas, apontam comoa leitura direcionada torna-se uma terapia que traz 

conforto e bem estar tanto aos pacientes como acompanhantes e auxilia na 

humanização entre funcionários e pacientes. Os profissionais que trabalham passam 

a ver o paciente por outro prisma. É significativo dizer que no momento da doença o 

ser humano necessita de um olhar diferenciado porque sua sensibilidade está 

fragilizada, trabalhar com técnicas que humanizem as pessoas ediminuam suas 

reações negativas relacionadas à doença torna-se relevante. 

Os textos elencados na presente seção retrataram a pesquisa realizada pela 

autora acerca do termo Biblioterapia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Considera-se que após investigação nos periódicos nacionais da Ciência da 

Informação referente ao ano de 2012 a 2016 e ao tema proposto. Em 14 periódicos 

foram identificados 12 artigos com informações relevantes ao tema Biblioterapia. 

Sabendo-se que a pesquisa é a única forma de demonstrar a veracidade dos 

fatos considera-se de suma importância relatar as informações decorrentes da 

mesma para que diante da construção de um novo referencial teórico possa-se criar 

uma linha de raciocínio para novos pesquisadores. 

Cominformação obtida pela pesquisa observou que a Biblioterapia constitui-se 

de uma atividade interdisciplinar a participação de outras áreas do conhecimento se 

faz presente na atividade. 

 A comunicação e o diálogo são importantes para tornar eficaz o resultado do 

processo, assim como conhecer as necessidades dos participantes. 

No que se refere ao público pode-se dizer que tanto crianças, idosos e 

adultos podem participaram do processo, sendo que os ambientes variam de 

hospitais, creches, asilos eescolas. A sugestão de autores como Guedes e Baptista 

(2013) incentivando que a Biblioterapia deveria fazer parte de um tópico de estudo 

da Ciência da Informação, porque ambas utilizam a informação como parte 

ferramenta de trabalho, abre um caminho para que através desta possibilidade 

estudos aconteçam para favorecer o aperfeiçoamento dos profissionais que almejem 

trabalhar com o processo Biblioterapêutico. 

E o que dizer dos benefícios da Biblioterapia? São muitos os constatados na 

pesquisa, variam desde a aumentar a autoestima, proporcionar conforto e bem 

estar, desenvolve a humanização dos profissionais em se tratando de lugares como 

hospitais, estimula a imaginação e criatividade quando inserida nas escolas, diminui 

a sensação de fragilidade diante de uma internação hospitalar, possibilita uma 

tomada de decisão e rever conceitos, interação entre pessoas institucionalizadas 

entre outras. 

Finalmente, acredita-se ter atingido os objetivos específicos que foram 

propostos pela pesquisa os quais buscavam pesquisar nos periódicos na área da 

Ciência da Informação a temática Biblioterapia, e analisar qualitativamente os 

resultados da pesquisa. 
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Considera-se importante a visão de Garcia e Caldin (2015), que os 

Bibliotecários não são os principais a participarem das atividades que aplicam a 

Biblioterapia. Importante dizer que outros profissionais estão realizando a 

Biblioterapia. Assim, ao final constatou-se o Bibliotecário não está em número maior 

nas pesquisas que evidenciam esta atividade, mas está envolvido e tais 

experiências estão registradas nas revistas da área. 
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