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RESUMO 
 
 
 
Este projeto busca identificar, nos periódicos nacionais da área de biblioteconomia e no Banco 
de Teses do portal Capes, a produção documental sobre Biblioterapia entre os anos 2000 e 
2011. Considerando que a biblioterapia tornou-se um campo a ser explorado por nós 
bibliotecários verificou-se a necessidade de analisar o que tem sido revelado sobre este tema e 
como tem se dado a aplicação da biblioterapia no Brasil. A técnica biblioterapêutica não se 
limita a leitura de textos, mas contempla ainda a discussão a respeito do lido, a interpretação 
individual de cada indivíduo. É uma técnica que busca através de uma leitura dirigida, 
proporcionar o bem estar dos envolvidos, aliviar as tensões diárias, além de incitar o imaginário 
e de estabelecer melhor compreensão para os desafios que nos são impostos pela vida. Ao 
final deste estudo, foi possível perceber que existe uma carência de estudos que abordem o 
assunto, porém a literatura apresenta as técnicas biblioterápicas como um processo eficiente de 
cura, de lazer e de estímulo à leitura. Concluiu-se ainda que o bibliotecário possui papel 
fundamental no desenrolar deste processo. Sendo assim, urge a necessidade de se pensar em 
melhor preparar estes profissionais para o desenvolvimento de atividades de cunho social e 
humanitário.  

 
 
Palavras-Chave: Biblioteconomia. Biblioterapia. Leitura terapêutica. Campo de atuação. 

Estado da arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 
This project seeks to identify in national journals in the field of librarianship and the Capes’s 
Theses Portal, a document production about Bibliotherapy between 2000 and 2011. Whereas 
the bibliotherapy has become a field to be explored by librarians there was a need to analyze 
what has been revealed about this subject and has been given to the application of bibliotherapy 
in Brazil. This technique is not limited to reading texts, but also includes the discussion of the 
reading, the individual interpretation of each individual. It is a technique that searches through a 
directed reading, providing the welfare of those involved, to relieve the daily stresses, and stir 
the imagination and to establish better understanding for the challenges imposed on us by life. 
At the end of this study, it was revealed that there is a lack of studies that address the issue, but 
the literature shows that bibliotherapy’s techniques as an efficient process of healing, recreation 
and stimulating reading. It was also concluded that the librarian has a primary role in the 
unfolding of this process. Thus, there is urgent need to think better prepare these professionals 
for the development of social and humanitarian activities. 

 
 
Keywords: Librarianship. Bibliotherapy. Reading therapy. Performance scope. State of the art. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que cada vez mais os cursos de biblioteconomia de todo Brasil tem 

buscado preparar seus acadêmicos para atuarem em diferentes esferas. O papel do 

bibliotecário não mais se limita apenas à organização e ao tratamento de documentos. 

Embora ainda enfrente problemas no que se refere ao reconhecimento pela sociedade 

em geral, é cada vez mais amplo o campo de atuação para estes profissionais. 

Segundo Lucas, Caldin e Silva (2006, p. 399), 

 

O bibliotecário não deve assumir o papel de guardião de livros como acontecia 
há alguns anos. A realidade dos campos de atuação desse profissional está 
ampliando-se cada vez mais e assumir esse momento é essencial para o 
fortalecimento e reconhecimento da profissão. 

  

Dentro deste contexto, a biblioterapia tornou-se mais uma opção de atuação 

para o bibliotecário, em que é possível unir o conhecimento informacional deste 

profissional com o papel social que o mesmo pode exercer. Para isso, é necessário que 

busque capacitação, visto que esta técnica requer dentre outras coisas, sensibilidade e 

conhecimento de outras áreas do saber. Entretanto, esta atividade se caracteriza uma 

ação interdisciplinar, portanto pode ser implementada em parceria com profissionais de 

diferentes formações que venham a complementar o trabalho e que também sejam 

qualificados para tal atividade. De acordo com Pardini (2002, p. 8), 

 

Depende de nós, profissionais bibliotecários, defendermos o nosso espaço! 
Olhe quanta coisa podemos fazer, além de sermos classificadores, 
catalogadores, disseminadores, organizadores, gerenciadores, educadores, até 
chamados de arquitetos da informação, porque trabalhamos com ela nos mais 
variados suportes. Vamos refletir sobre essa imensa capacidade de podermos 
atuar nas mais diferentes áreas. 

 

A biblioterapia é uma técnica que busca através de práticas de leitura, da 

interpretação e do diálogo, auxiliar no tratamento e reabilitação de indivíduos com 

problemas físicos ou mentais. Mais do que isso, os mediadores desta técnica procuram 

aliviar as tensões que acometem as pessoas diariamente e aumentar a auto-estima dos 

indivíduos. 
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A técnica biblioterápica requer que mostremos o nosso lado humano e solidário. 

Pede que deixemos de lado as formalidades e que nos entreguemos às emoções. 

Saber ouvir e transmitir mensagens são os principais requisitos para o mediador da 

biblioterapia. É nesse momento que deve ocorrer a troca de informações, é quando o 

mediador pode contribuir simplesmente ouvindo com atenção, demonstrando interesse 

e empatia. 

 

1.1 Definição do problema 

 

Tendo em vista a necessidade de se conhecer melhor a técnica biblioterápica e 

quais benefícios pode-se alcançar com a mesma, considerou-se essencial 

primeiramente saber como e o quanto se desenvolveu a produção intelectual sobre 

biblioterapia entre os anos 2000 e 2011? Em quais ambientes e com quais públicos 

esta técnica se destaca? Quais benefícios têm trazido para os indivíduos? 

 

1.2  Hipóteses 

 

Acredita-se que nos últimos anos a produção bibliográfica a respeito do tema 

biblioterapia tem crescido, visto que, conforme estudos, percebeu-se que cada vez mais 

a técnica tem sido disseminada e aplicada por profissionais empenhados em divulgar e 

salientar os benefícios obtidos com a aplicação da leitura para fins terapêuticos. 

Pressupõe-se ainda que a biblioterapia venha sendo aplicada em diversos 

ambientes, procurando atender a diferentes públicos e buscando de maneira específica 

colaborar para uma melhora significativa no quadro inicial dos envolvidos. Trata-se de 

uma leitura dirigida, onde cada pessoa e/ou grupos afins recebem um tratamento de 

acordo com as suas necessidades e interesses. 

Considera-se ainda que esta técnica se comprove eficaz para a finalidade a que 

se propõe. 

 

1.3 Objetivos 
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A seguir seguem os objetivos propostos pelo trabalho. 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

Identificar a produção bibliográfica sobre biblioterapia nos periódicos nacionais 

da área de biblioteconomia e no Banco de Teses do Portal Capes publicados entre os 

anos 2000 e 2011. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

  

a) Identificar os periódicos nacionais da área de biblioteconomia; 

b) Investigar a produção intelectual sobre biblioterapia a partir do ano 2000; 

c) Descrever quantitativamente os documentos recuperados; 

d) Interpretar e analisar as diferentes aplicações da biblioterapia e os benefícios 

para os diferentes públicos-alvo. 

e) Identificar o papel do bibliotecário diante das técnicas biblioterápicas; 

f) Apresentar as considerações acerca das aplicações da biblioterapia. 

 

1.4  Justificativa 

 

A necessidade de identificar o que se tem estudado sobre biblioterapia 

impulsionou a presente pesquisa. Conhecer o processo biblioterapêutico se fez preciso, 

tendo em vista que esta técnica compõe mais um campo de ação para o profissional 

bibliotecário.  

Considerando-se ainda a biblioterapia como sendo um novo campo de atuação 

para o profissional da informação, a pesquisa justifica-se pela necessidade de 

investigar o que tem sido pesquisado e produzido sobre o assunto na área de 

biblioteconomia, buscando ressaltar a importância desta técnica e visando incentivar o 

desenvolvimento de novas pesquisas que abordem o tema. 
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O bibliotecário como profissional da informação precisa se preparar para 

interagir com diferentes realidades e áreas do saber, estando sempre disposto a atuar 

nos diferentes caminhos que esta profissão oferece.  Através deste estudo pretende-se 

divulgar o papel da biblioterapia e ressaltar a oportunidade que se abre para que o 

bibliotecário trabalhe também o lado humano e sensível da profissão. 

Considera-se que através da pesquisa será possível comprovar teoricamente a 

eficiência da técnica biblioterápica, mostrando a importância de novos projetos que 

venham a reafirmar a idéia de que o bibliotecário possui qualificação não apenas para 

os procedimentos técnicos característicos da profissão, mas também para realizar 

atividades de cunho social, que visem além do incentivo a leitura, a descoberta de 

novas realidades e visões provindas da interpretação de textos. 

O estudo justifica-se ainda pela afinidade da autora da pesquisa com temas que 

primam pela leitura e interação social. 

 

1.5  Organização da Monografia 

 

Abaixo está uma breve síntese de cada uma das cinco partes que compõe a 

monografia: 

 

Parte 1 – Introdução: anuncia a apresentação do trabalho, a definição do 

problema, as hipóteses, o objetivo geral do trabalho e os específicos, a justificativa para 

escolha do tema proposto e a estrutura geral do documento. 

Parte 2 – Procedimentos metodológicos: Neste capítulo são apresentadas 

explicações detalhadas de como o tema vai ser tratado e os caminhos percorridos para 

alcançar os objetivos propostos. 

Parte 3 – Fundamentação teórica: são elencadas as bases teóricas (estado da 

arte) relativas às áreas do tema de pesquisa. Apresentam-se análises de obras que 

tratam do tema proposto acrescidas de uma visão crítica da autora, cujo objetivo foi 

contextualizar o trabalho. 
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Parte 4 – Resultados e discussão: Neste capítulo são apresentadas a análise e 

interpretação dos principais resultados obtidos com a pesquisa. 

Parte 5 - Conclusões: Neste tópico são apresentadas a conclusão geral da 

presente pesquisa e as sugestões apresentadas pela pesquisadora. 

 Ao final, são apresentadas as referências e os anexos. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

2.1 Introdução 

 

O processo metodológico busca descrever os meios percorridos para 

elaboração do trabalho. Relata passo a passo cada etapa da pesquisa, visando orientar 

o pesquisador.  

Corroborando com esta idéia, Oliveira (2007, p.48) afirma que “o método de 

pesquisa deve ser entendido numa perspectiva ampla, como sendo o caminho 

escolhido para atingir os objetivos preestabelecidos”. 

A presente pesquisa tem como meta conhecer a produção bibliográfica sobre 

biblioterapia.  Sendo assim através de uma pesquisa quanti/qualitativa, realizada a 

partir de um levantamento nos periódicos nacionais da área de biblioteconomia e no 

banco de teses e dissertações, disponível no portal Capes entre os anos 2000 e 2011, 

o estudo pretende especificar, através de uma análise dos documentos recuperados, 

onde tem sido aplicada a biblioterapia e quais têm sido os principais beneficiados por 

esta técnica. 

 

2.2 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa trata-se de um estudo exploratório, cuja finalidade é realizar um 

estudo do principal objetivo do trabalho, proporcionando uma visão geral de um 

determinado assunto, de modo que a pesquisa pretendida possa ser realizada com 

uma maior compreensão e precisão do tema em pauta. Quanto ao procedimento 

adotado para o projeto, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que procura analisar a 

produção científica a respeito do assunto. Os conceitos e aplicações serão abordados 

na metodologia. 

A seguir a figura 1 ilustra as características da pesquisa. 
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                            Figura 1- Características da pesquisa 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

Conforme exposto na ilustração da Figura 1, quanto à finalidade esta é uma 

pesquisa básica. Quanto aos objetivos, trata-se de um estudo exploratório que de 

acordo com Gil (1991, p.45),  

 

[...] tem como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de 
intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que 
possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 
estudado. 

 

 Quanto aos procedimentos, é uma pesquisa bibliográfica que conforme Oliveira 

(2007, p. 69), “é imprescindível para realização de estudos históricos”, sendo que “a 

principal finalidade é levar o pesquisador a entrar em contato direto com o tema em 

estudo”.  

Andrade (2009, p.130) quando discorre sobre levantamento bibliográfico, afirma 

que: 

 

Além de proporcionar uma revisão sobre a literatura referente ao assunto, a 
pesquisa bibliográfica vai possibilitar a determinação dos objetivos, a 
construção das hipóteses e oferecer elementos para fundamentar a justificativa 
da escolha do tema. Através do levantamento bibliográfico obtêm-se os 
subsídios para elaborar um histórico da questão, bem como uma avaliação dos 
trabalhos publicados sobre o tema. 

 

Quanto à 

finalidade 
Básica 

Quanto aos 

objetivos 

Quanto aos 

procedimentos 

Quanto à 

natureza 

Pesq. exploratória 

Pesq. bibliográfica 

Pesq. quantitativa 
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Quanto à natureza, a pesquisa se caracteriza de forma quanti/qualitativa, pois 

visa além de enumerar os trabalhos recuperados, analisar e interpretar os mesmos, 

identificando as diferentes aplicações, os principais benefícios elencados pelos autores 

e os diferentes públicos-alvo a que se destina a biblioterapia. 

 

2.3 Etapas do projeto 

 

A seguir, a figura 2 ilustra as etapas do projeto de pesquisa, mostrando o 

caminho percorrido para a realização do trabalho. 

 
                              Figura 2- Etapas do projeto de pesquisa 
 

 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 
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A figura 2 mostra detalhadamente os caminhos percorridos. A primeira etapa do 

projeto contou com uma busca detalhada de todo material disponível sobre técnicas 

biblioterápicas. O objetivo neste passo era a familiarização com o assunto, a aquisição 

de conceitos, definições, metodologia, objetivos e histórico do termo biblioterapia. Este 

foi o principal momento da pesquisa, pois somente então, a partir das informações 

obtidas tornou-se possível dar seguimento ao trabalho. 

Após este estudo, a fase seguinte procurou identificar as bases em que seriam 

extraídos os documentos a serem analisados durante o trabalho. Para a seleção das 

fontes documentais sobre Biblioterapia foram elencados três critérios:  

 

a) Primeiramente determino-se o tipo de material - apenas os artigos, as teses 

e dissertações seriam recuperadas devido à sua maior consulta no meio 

acadêmico, e a limitação de tempo deste trabalho.  

b) O critério da nacionalidade também foi estipulado, os trabalhos selecionados 

deveriam ser de origem brasileira.  

c) Para finalizar, um recorte cronológico foi determinado e considerou-se que 

todo material analisado deveria datar entre os anos 2000 e 2011. Este 

recorte temporal foi escolhido devido à hipótese de que os estudos a 

respeito do assunto estão crescendo nos últimos anos. 

 

Para a obtenção dos materiais necessários ao estudo foram realizadas buscas 

no Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN), coordenado pelo 

Instituto Brasileiro de Informação Ciência e Tecnologia (IBICT). É uma rede cooperativa 

de acesso livre que agrupa informações sobre publicações periódicas reunidas em 

centenas de catálogos distribuídos pelo país1. Além do CCN, foi fonte de consulta o 

Banco de Teses (BT), disponível no Portal Capes que reúne informações de todas as 

teses e dissertações defendidas a partir de 1987. Os dados são fornecidos diretamente 

à Capes pelos programas de pós-graduação, que se responsabilizam pela veracidade 

dos dados2. 

                                                
1  Informações disponíveis em: http://www.ibict.br/secao.php?cat=ccn 
2
 Informações disponíveis em: http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses  

http://www.ibict.br/secao.php?cat=ccn
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
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Ainda nesta etapa, no CCN foram recuperados 43 periódicos, como mostra a 

figura 3: 

 
                       Figura 3 – Página de consulta do CCN 
 

 
               Fonte: http://ccn.ibict.br/busca.jsf 
 
 

Foi feita uma análise nos 43 periódicos recuperados. Sendo selecionados 

apenas 14 periódicos, tendo em vista que os demais foram desprezados ou porque não 

possuíam características de publicação periódica, ou porque apresentavam apenas 

edições anteriores a 2000. 

 As buscas foram feitas pelos assuntos biblioteconomia e ciência da 

informação, sendo delimitado também o país de publicação, que no caso foi Brasil. 

Os periódicos selecionados encontram-se listados no quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ccn.ibict.br/busca.jsf
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                        Quadro 1 – Periódicos e bibliografias selecionadas 

 

Periódico Termo de Busca Campo de 
busca 

Doc. Rec. Doc. Sel. 

Biblionline Biblioterapia 
Leitura terapêutica 

Assunto 1 1 

Biblos Biblioterapia 
Leitura terapêutica 

Assunto 0 0 

Comunicação e informação Biblioterapia 
Leitura terapêutica 

Assunto 0 0 

Em Questão Biblioterapia 
Leitura terapêutica 

Assunto 1 0 

Encontros Bibli Biblioterapia 
Leitura terapêutica 

Assunto 4 3 

Informação e informação Biblioterapia 
Leitura terapêutica 

Assunto 1 1 

Informação e sociedade: estudos Biblioterapia 
Leitura terapêutica 

Assunto 1 1 

Perspectiva em ciência da 
informação 

Biblioterapia 
Leitura terapêutica 

Assunto 1 1 

Revista ACB Biblioterapia 
Leitura terapêutica 

Assunto 10 4 

Revista brasileira de 
biblioteconomia e documentação 

Biblioterapia 
Leitura terapêutica 

Assunto 0 0 

Revista de biblioteconomia de 
Brasília 

Biblioterapia 
Leitura terapêutica 

Assunto 0 0 

Revista digital de biblioteconomia 
e ciência da informação 

Biblioterapia 
Leitura terapêutica 

Assunto 3 3 

Tendências da Pesquisa 
Brasileira em Ciência da 
Informação 

Biblioterapia 
Leitura terapêutica 

Assunto 0 0 

Transinformação Biblioterapia 
Leitura terapêutica 

Assunto 1 1 

Fonte: autora  

 

 

Conforme descrito no quadro 1, foram consultados 14 periódicos, porém  

obteve-se resultados em oito publicações.  

Além do CCN, foi consultado o Banco de Teses (BT), onde foram pesquisadas 

teses e dissertações que tratavam do tema proposto pela pesquisa, obedecendo 

também o recorte temporal delimitado no trabalho.  

Nesta busca, foram recuperados 12 trabalhos, sendo que oito foram 

selecionados. Os demais trabalhos foram descartados pelo mesmo critério anterior, 

foram publicados antes do ano 2000. 
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A presente pesquisa contou com um total de 23 trabalhos que ficaram divididos 

entre 15 artigos de periódicos nacionais, sete dissertações e uma tese.  

As buscas nos periódicos deram-se pelos campos assunto e título. 

Alternadamente, foram colocadas nestes campos, as palavras biblioterapia e leitura 

terapêutica. Vale ressaltar, que após a recuperação foi feita uma certificação de que os 

documentos eram realmente pertinentes para pesquisa. Sendo assim, nesta análise, 

todos os documentos selecionados deveriam conter o termo biblioterapia e/ou leitura 

terapêutica no resumo, nas palavras-chave e/ou título. 

Na terceira etapa, os trabalhos foram quantificados, sendo dividido por ano de 

publicação, tipo de pesquisa, faixa etária dos envolvidos e diferentes ambientes onde 

se verificou a ocorrência da técnica biblioterápica. 

Na quarta fase do projeto, os documentos foram analisados e interpretados, 

sendo cumprida então a parte qualitativa da pesquisa.  

 

2.4 Universo da pesquisa 

 

No presente estudo, utilizou-se como universo de pesquisa os periódicos 

nacionais da área de biblioteconomia e a Base de Teses do Portal Capes. 

Foram relacionados artigos, teses e dissertações, pois a pesquisadora 

considerou estes como sendo materiais de maior incidência no meio acadêmico, e 

também pela limitação de tempo para o estudo. 

Logo a seguir, proferiram-se então as considerações finais do trabalho.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este item compreende a etapa 1 do projeto de pesquisa. A fundamentação 

teórica apresenta definições, histórico, objetivos, componentes da biblioterapia e campo 

de atuação. Para o referencial teórico foram utilizados todos os materiais disponíveis 

que tratavam sobre o tema abordado. 

  

3.1 A importância e os benefícios da leitura para o indivíduo 

  

A leitura é um importante elemento do imaginário, pois nos leva a refletir, trocar 

opiniões, nos posicionar e exercer a cidadania. O livro proporciona um passeio pelo 

mundo de descobertas. A partir da leitura, podemos viajar pelos mais diferentes 

caminhos e expandir nossos horizontes para compreender melhor dentre outras coisas 

a sociedade em que vivemos. 

Através da leitura somos apresentados a um mundo de possibilidades que 

promovem a interação, a criatividade e a imaginação do indivíduo, nos levando ao 

autoconhecimento e a melhor conhecer o mundo em que estamos inseridos. Muitas 

histórias nos mostram as ideias de dificuldades e superação, deixando claro que é 

possível contornar os obstáculos que a vida nos impõe. 

 Ouaknin (1996, p. 18) sustenta que: 

 

Além do “prazer do texto”, a leitura oferece ao leitor, por identificação e 
“cooperação textual”, por apropriação e projeção, a possibilidade de descobrir 
uma segurança material e econômica, uma segurança emocional, uma 
alternativa à realidade, uma catarse de conflitos e da agressividade, uma 
segurança espiritual, um sentimento de pertencimento, a abertura a outras 
culturas, sentimentos de amor, o engajamento na ação, valores individuais e 
pessoais, a superação da dificuldades etc. 

  

Sendo a literatura capaz de proporcionar emoções, de favorecer a solução dos 

problemas do dia-a-dia, de estabelecer melhor compreensão para os desafios que nos 

são impostos pela vida, podemos dizer então que a leitura de certa forma nos oferece 

benefícios terapêuticos capazes de nos fazer encontrar o equilíbrio e à harmonia, 

proporcionando a justa medida dos sentimentos. 
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Segundo Seitz (2000, p. 13), 

 

A leitura proporciona ao leitor prazer, tranquilidade e bem-estar, oferecendo ao 
leitor a oportunidade de viajar para lugares distantes, conhecer pessoas 
famosas, fazer parte de acontecimentos históricos sem sair de casa, sem correr 
perigos. 

  

Muitas vezes lemos um livro pelo simples fato de este nos proporcionar uma 

sensação de liberdade, de tranqüilidade. A leitura não precisa se restringir a um meio 

de aquisição de informação e conhecimento, pois além destes, pode ser uma fuga da 

realidade, um refúgio, onde nada nem ninguém pode nos prejudicar. Enquanto lemos 

podemos ser o que quisermos, quem desejarmos. Podemos ter tudo que almejamos 

num simples virar de páginas.  

 

3.2 O que é Biblioterapia? 

  

Biblio o quê?? Esta é a primeira indagação de muitas pessoas. Assim como a 

biblioteconomia, a biblioterapia ainda é um termo ignorado por muitos indivíduos, 

inclusive por alguns profissionais, que embora saibam do que se trata, desconhecem 

como se procede esta técnica. 

O termo biblioterapia, de acordo com Seitz (2000, p. 19) “é derivado do grego 

“Biblion”, que designa todo tipo de material bibliográfico ou de leitura e “Therapein” que 

significa tratamento, cura ou restabelecimento”. 

Na literatura são várias as definições para este termo: 

Para Ouaknin (1996, p.198) "A biblioterapia é primariamente uma filosofia 

existencial e uma filosofia do livro", ele afirma ainda que  o indivíduo é um  "ser dotado 

de uma relação com o livro". Essa relação faz com que o homem ao interpretar a leitura 

construa sua própria história. 

Caldin (2001a, p.36) define “Biblioterapia como leitura dirigida e discussão em 

grupo, que favorece a interação entre as pessoas, levando-as a expressarem seus 

sentimentos: os receios, as angústias e os anseios”.  
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Conforme Castro (2005, p.3), a biblioterapia é “um processo interativo de 

sentimentos, valores e ações, tendo como resultado final um processo harmônico e 

equilibrado de crescimento e desenvolvimento pessoal”. 

É possível perceber que esta técnica busca através de uma leitura dirigida, 

podendo ser individual ou coletiva, estabelecer uma comunicação entre o leitor e a 

história, fazendo com que o indivíduo, através de sua viagem interior, se desprenda por 

alguns momentos de suas angústias e passe a conviver e compreender melhor seus 

problemas. 

Segundo Caldin (2005, p.14): 

  
A biblioterapia admite a possibilidade de terapia por meio de leitura de textos 
literários. Contempla, não apenas a leitura de histórias, mas também os 
comentários adicionais a ela e propõe práticas de leitura que proporcionem a 
interpretação do texto. Assim, o sujeito, ao exercer sua liberdade de interpretar, 
cria novos sentidos ao lido. Também se pode dizer que as palavras não são 
neutras e, portanto, a linguagem metafórica tem a capacidade de conduzir o 

sujeito para além de si mesmo; é transcendental. 

  

A terapia por meio de livros é utilizada há muitos anos. De acordo com Caldin 

(2009, p.10): 

 

Na Grécia antiga e na Índia recomendava-se a leitura individual como parte do 
tratamento médico e, desde o século XIX, nos Estados Unidos da América se 
utiliza leitura individual em hospitais como coadjuvante no processo de 
recuperação do doente. Entretanto, com o nome específico de biblioterapia a 
partir do século XX, ficou conhecida a leitura compartilhada e a posterior 
discussão em grupo. 

        

De acordo com a idéia citada acima, fica claro que há muitos anos a 

biblioterapia tem sido aplicada com o principal de objetivo de contribuir para a saúde 

mental e alcançar a harmonia interior. A princípio esta técnica ocorria em maior 

incidência nos hospitais. Atualmente pode se perceber que a biblioterapia se estendeu 

aos mais diversos ambientes. Contemplando então creches, escolas, prisões, asilos e 

outros, sendo direcionada a todas as pessoas e faixas etárias, com a intenção de 

proporcionar bem estar, aliviar as tensões diárias e auxiliar na solução de pequenos 

problemas pessoais. 
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A biblioterapia compreende dois ramos: Biblioterapia de Desenvolvimento e 

Biblioterapia Clínica. De acordo com Witter (2004, p.181), 

 

A Biblioterapia de Desenvolvimento, por meio de um trabalho sistemático de 
leituras, tem por objetivo promover o desenvolvimento do ser em aspectos os 
mais variados que vão do conhecimento de si mesmo ao desenvolvimento de 
competências e habilidades específicas tais como cidadania, cognição, 
memória, afetividade etc. tem também caráter preventivo. A Biblioterapia 
Clínica, também chamada patológica, tem por meta usar técnicas associadas à 
leitura para resolver problemas biopsicossociais. 

 
 

Caldin (2010, p.13), resume dizendo que a “biblioterapia de desenvolvimento, 

normalmente é aplicada por bibliotecários”, pois envolve a utilização de materiais 

bibliográficos, técnicas de leitura, interpretação e dramatização. Enquanto que a 

“biblioterapia clínica costuma ser desenvolvida por psicólogos”, já que exige técnicas 

clínicas por tratar, na maioria das vezes, de indivíduos com alguns problemas 

psicológicos. 

A presença de um profissional mediador da leitura, um local apropriado e 

pessoas que aceitem participar da biblioterapia é o suficiente para que através da 

intermediação entre estes três agentes resulte em momentos de prazer. 

A biblioterapia não se limita a leitura de textos, mas contempla ainda a 

discussão a respeito do lido, a interpretação individual de cada participante. Para 

melhor compreendermos Caldin (2010, p. 15), explica que “não basta ler, narrar ou 

dramatizar um texto (isso é feito na hora do conto); a biblioterapia vai além, prioriza 

ouvir o novo texto que foi criado por cada um dos envolvidos na sessão de leitura”. 

Sendo assim, a biblioterapia auxilia na compreensão e no autoconhecimento 

através da reflexão e da introspecção, oferece um apaziguamento das emoções através 

da catarse e auxilia nas mudanças comportamentais. Esta técnica prioriza a liberdade 

de expressão, onde todos podem e devem expor suas experiências e compreenssões 

pessoais, podendo através do diálogo contribuir para o sucesso coletivo. 

Caldin (2001, p. 33) destaca como principais objetivos da biblioterapia: 

 

a) Permitir ao leitor verificar que há mais de uma solução para o problema; 
b) auxiliar o leitor a verificar suas emoções em paralelo às emoções alheias; 
c) ajudar o leitor a usufruir a experiência vicária; 
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d) possibilitar a introspecção emocional, a identificação, a compensação e a 
catarse; 
e) diminuir a ansiedade pela satisfação das necessidades estéticas; 
f) aliviar as tensões diárias; 
g) ajudar na adaptação à vida hospitalar; 
h) facilitar a socialização pela participação em grupo; 
i) experimentar sentimentos e emoções com segurança; 
j) criar um universo independente da vida cotidiana; 
k) auxiliar e lidar com sentimentos como raiva ou frustração; 
l) diminuir o stress. 

 

De acordo com Caldin (2009, p.149), o principal objetivo da biblioterapia é que 

“a leitura, narração ou dramatização de um texto literário produza um efeito terapêutico 

ao moderar as emoções, permitir livre curso à imaginação e proporcionar a reflexão – 

seja pela catarse, identificação ou introspecção”. 

O quadro 2 identifica os principais componentes biblioterapêuticos: 

  

                              Quadro 2: Componentes da biblioterapia 

 

Catarse Busca o equilíbrio dos sentimentos, pois mexe com as emoções e depois, provoca o 
alívio. É um elemento presente em quase todas as histórias, principalmente nos contos 
de fada. 

Humor Ajuda a aliviar sentimentos como medo, ansiedade, raiva e depressão. Através de 
comentários cômicos podemos tratar de assuntos de maneira menos dolorosa, e com 
maior facilidade.  

Identificação Processo pelo qual o sujeito se constitui e se transforma, assimilando ou se apropriando 
de características ou traços das pessoas que o cercam. A identificação ocorre tanto pela 
projeção quanto pela introjeção.  

Introjeção O sujeito se apropria inconscientemente de características externas como meio obter 
uma alegria.  

Projeção Processo inconsciente. Transferência aos outros de nossas idéias, sentimentos, 
intenções, expectativas e desejos.  

Introspecção É o processo de pensar sobre si mesmo, de refletir sobre opiniões e atitudes.  

          Fonte: a autora 
  
  

 

Através da leitura terapêutica deve-se buscar proporcionar os componentes da 

biblioterapia, visto que os mesmos caracterizados acima buscam contribuir de alguma 

forma para que o leitor trabalhe suas emoções, faça seus questionamentos e conquiste 

a harmonia interior. 

Um dos componentes mais citados pelos autores é a catarse. Este compreende 

os principais objetivos listados nos trabalhos. Estudos apresentam diferentes definições 
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a cerca da catarse. Freire apud Caldin (2009, p. 161) apresenta algumas definições 

para o termo: 

 

a) Moderar as perturbações por meio da compaixão e do medo que a tragédia 
propicia; 
b) remover as emoções excessivas; 
c) realizar uma higiene psíquica, como uma espécie de medicação homeopática 
sem objetivos morais; 
d) purgar as afecções com as mesmas afecções como um tratamento 
homeopático; 
e) exercitar o temor e a compaixão nos corações dos expectadores para os 
liberar e purificar destes mesmos afetos; 
f) moderar a dor nos infortúnios alheios que se passam na tragédia; 
g) extirpar os vícios da alma dos cidadãos purgando-os das paixões; 
h) reduzir os afetos à virtuosa temperança; 
i) purgar os humores do corpo para evitar ou curar enfermidades; 
j) purgar ou purificar as paixões da alma para a cura de suas doenças; 
k) purificar de tudo o que é sujo ou contaminado no ato trágico; 
l) reduzir o medo e a compaixão a seus justos termos; 
m) expulsar do coração humano o medo e a compaixão; 
n) reconhecer a inocência do herói; 
o) reconhecer a culpabilidade do protagonista; 
p) reduzir as paixões a um estado de moderação; 
q) passar da perturbação a ordem e ao equilíbrio; 
r) expurgar, por meio da compaixão e do terror, a ira, a avareza, a luxúria, ou 
seja remover as perturbações do espírito. 

 

A catarse é um dos elementos presente na maioria das histórias e envolve 

ingredientes necessários para o equilíbrio do corpo e da mente. Possui efeitos que 

aliviam as tensões provocadas pelos mais diferentes problemas. 

 

3.3 Método biblioterapêutico 

 

Considerada a terapia do diálogo, a biblioterapia é um método que se utiliza da 

função terapêutica da leitura para proporcionar a pacificação das emoções nos 

indivíduos. O ato de ler, ouvir e interpretar uma história passa a ser usado nesta técnica 

com o objetivo de curar enfermidades físicas ou mentais. Segundo Caldin (2001, p. 37), 

 

O método biblioterapêutico consiste em uma dinamização e ativação existencial 
por meio da dinamização e ativação da linguagem. As palavras não são 
neutras. A linguagem metafórica conduz o homem para além de si mesmo; ele 
se torna outro, livre no pensamento e na ação. 
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Durante a biblioterapia o diálogo é fundamental, pois é neste momento que os 

indivíduos expõem dentre várias coisas, suas aflições e anseios. Através da troca de 

experiências e da interpretação de cada um dos envolvidos é possível perceber que 

somos diferentes e que por isso temos visões de mundo distintas.  

Através do texto, ocorre a união do grupo, o indivíduo percebe que não está 

sozinho e que não é o único a ter problemas. Por intermédio da história, é possível que 

ao projetar no personagem a sua realidade, o paciente consiga falar sobre suas aflições 

de maneira a sentir-se aliviado e seguro. 

Para Caldin (2001, p. 37), “A biblioterapia não se confunde com a psicoterapia, 

posto que esta última é o encontro entre paciente e terapeuta e a primeira se configura 

como o encontro entre ouvinte e leitor em que o texto desempenha o papel de 

terapeuta”. Além da leitura e da interpretação, os comentários posteriores e as reações 

são de extrema importância. 

Para que esta técnica seja eficiente do ponto de vista da cura, é necessário que 

o trabalho seja previamente pensado e planejado. Esse processo implica primeiramente 

um estudo do público a ser atendido, seus interesses, seu grau de instrução e estado 

de saúde. Logo é preciso escolher um local adequado, que venha a atender todas as 

necessidades dos envolvidos. A seguir deve-se selecionar a técnica que melhor se 

aplica ao perfil dos indivíduos, bem como os materiais que serão utilizados.  

Os mediadores devem proporcionar um estado de empatia nos envolvidos com 

relação aos materiais e técnicas selecionadas. Nunca deve-se constranger os 

envolvidos com atividades que não se sintam a vontade para realizarem ou com 

histórias que os façam sentir vergonha da sua condição. Leituras melancólicas e com 

finais trágicos também devem ser evitadas, visto que neste momento o indivíduo 

precisa de segurança e prazer. 

Para Zequinão (2010, p.15),  

 

O método biblioterapêutico baseia-se na leitura, narração, cantigas e desenhos. 
Dentro de uma atividade biblioterapêutica, não existe cobranças, as atividades 
devem ser alegres e proporcionar encantamento. É um período para o lazer e 
descontração, esse encontro deve ser um momento especial e muito esperado 
pelos leitores/ouvintes. 
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O processo biblioterápico objetiva a troca de sentimentos e de experiências. 

Conforme Lucas (2006, p. 401) geralmente, “a biblioterapia vale-se da leitura solidária, 

e não da leitura solitária”, onde a “intercorporeidade, aliada à intersubjetividade 

transforma a leitura coletiva em um ato terapêutico”. Embora seja um processo que 

prioriza esta troca, cabe a cada um interpretar a leitura e inferir novos sentidos ao lido.  

Para complementar esta idéia Valadares, apud Lucas (2006, p. 400) afirma que: 

 

Todo livro conta um segredo, mas não é qualquer gente que consegue decifrá-
lo, não senhor. Os livros são tímidos e precisam confiar muito no leitor para 
revelar o segredo que guardam. O leitor tem que ser amigo dos livros, visitá-lo 
sempre, conversar com eles, até chegar o dia em que o livro, assim baixinho de 
repente, sussurre ligeiro o segredo de uma história que ele vai contar para 
sempre.  

 

Cada um deve ouvir o segredo que o livro tem para contar. Um mesmo livro 

pode revelar muitas mensagens para pessoas distintas ou para as mesmas pessoas em 

ocasiões diversas, tudo vai depender da interpretação e momento de cada um.  

 

3.4 Aplicação da biblioterapia 

  

Segundo Caldin (2001), a “biblioterapia é bastante praticada em hospitais, 

prisões, asilos, e no tratamento de problemas psicológicos em crianças, jovens, adultos, 

deficientes físicos, doentes crônicos e viciados”. Acredita-se que através do diálogo, da 

interação social, da interpretação, da liberdade propiciada pelo livro e da leitura que 

cada indivíduo faz da história, seja possível contribuir para uma estabilidade psicológica 

e emocional. 

Para Lucas (2006, p. 401), 

 

[...] o livro fala. Conta um segredo. Cada um desvenda esse segredo do seu 
jeito, do jeito que mais gostar, do jeito que provoque suas emoções, que afaste 
a dor, que propicie a ilusão de ser outra pessoa, que permita atribuir à 
personagem seus medos e fraquezas, que admita a apropriação de qualidades 
desejáveis da personagem, que favoreça a reflexão. Leitura/contação – 
interpretação – diálogo, nesse tripé fundamenta-se o método biblioterapêutico. 
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Um mesmo livro oferece diferentes interpretações para os indivíduos. Essa 

experiência, que pode ser pessoal e/ou coletiva, nos permite entrar em contato com 

uma realidade diferente da nossa e assim possibilita que criemos uma nova história, 

atribuindo valores e características pessoais. Por isso o diálogo é parte fundamental 

deste processo, pois é quando podemos descontrair e enriquecer a técnica. As 

diferentes visões permitem a criação de diversos sentidos para a leitura, favorecendo 

para que o indivíduo, ao perceber que não é o único a ter dificuldades, consiga lidar 

melhor com as suas limitações.  

 Para Nascimento (2007, p. 9), 

 

[...]o diálogo pode ser uma fonte de restituição de vida em momentos de 
fragilidade angústia, desespero ou descrença. O poder da palavra pode 
significar para alguém uma mudança, uma nova esperança. Terapia entende-se 
como o poder mais vasto da palavra, ela vem acompanhada de carinho, 
atenção e cura. 

 

Como se trata de uma leitura dirigida, o mediador deve preparar 

cuidadosamente a sessão de biblioterapia. Primeiramente este deve estar preparado 

psicologicamente para intermediar este processo, visto que muitas vezes é preciso 

encarar com profissionalismo fatos que normalmente poderiam nos abalar. Uma visita 

prévia ao local escolhido e um breve contato com a realidade do público selecionado, 

contribuem para aquisição de segurança e preparo psicológico. 

A seleção das leituras deve ser criteriosa. Os textos devem ir ao encontro do 

leitor/ouvinte. Precisa ser pertinente a realidade dos mesmos, assim como, propiciar um 

apaziguamento das emoções. Leituras que apresentem boa composição dos fatos, um 

enredo instigante, que mexa com a imaginação e as emoções, deve ser a preferência, 

pois costumam ser bem aceitos pelos indivíduos, além de conduzir a catarse – principal 

componente biblioterápico. 

A literatura nos mostra que cada vez mais a leitura tem sido utilizada com a 

finalidade terapêutica em várias instituições e com público-alvo de diversas faixas 

etárias e com diferentes realidades. De acordo com Seitz (2000, p.28) “a Biblioterapia 

pode ser aplicada no campo correcional, na educação, na medicina, na psiquiatria e 

com os idosos”.  
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Desta forma pode-se listar algumas atividades biblioterapêuticas contempladas 

em artigos, teses e dissertações, citadas abaixo. 

Seitz (2000) e Nascimento (2007) trataram da aplicação de técnicas 

biblioterapêutica com pacientes hospitalizados. Em ambos os trabalhos o principal 

objetivo foi comprovar a eficiência da biblioterapia como método auxiliar para o 

tratamento hospitalar. Desta forma, constataram que a técnica conduziu a pacificação 

das emoções e tornou-se aliada do processo de cura dos indivíduos . Verificaram ainda 

que o processo de internação tornou-se menos doloroso e agressivo. 

Pinheiro (2000), Castro (2005) e Rossi (2007) mostraram os benefícios trazidos 

pelas técnicas biblioterápicas para os idosos. Através da leitura objetivaram oferecer 

apoio emocional e psicológico, estimulando a sensação de que continuam a ser 

importantes na sociedade e mostrando que cada período da nossa vida possui brilho 

próprio. Concluíram que através deste processo é possível promover o alívio das 

tensões, confraternizar o grupo e diminuir o estresse. 

Caldin (2002) relata uma experiência vivenciada por ela e por alunos do curso 

de biblioteconomia no Hospital Universitário da UFSC, cujo objetivo era humanizar o 

processo de internação das crianças através da leitura de histórias. A autora conclui 

dizendo que “a hora da história era mágica e que a dor e o desconforto cediam lugar às 

risadas e encantamento”. Caldin ressalta ainda a satisfação de poder proporcionar 

momentos de prazer para todas aquelas crianças e seus acompanhantes. 

Em outro momento Caldin (2004) apresenta análises de modelos de textos 

literários infantis e sua aplicabilidade terapêutica em crianças hospitalizadas. Neste 

momento a autora procura explicitar através de algumas histórias selecionadas, a 

importância da prévia seleção do material. Cada leitura traz uma mensagem que 

estimula não apenas o intelecto, mas também as emoções. 

Lucas, Caldin e Silva (2006) buscaram identificar quais as contribuições da 

aplicação da biblioterapia nas crianças em idade pré-escolar, através de atividades 

lúdicas, momentos de lazer e diversão. As autoras concluiram que as atividades 

biblioterapêuticas além de serem estimuladoras da leitura, facilitam a socialização em 

grupo e desinibem as demonstrações de afeto. 
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A aplicação no ensino superior também foi experimentada, Bahiana (2009) 

buscou induzir através de técnicas biblioterápicas o hábito de leitura. A mesma concluiu 

que o processo foi eficaz, contribuindo também para que os envolvidos apresentassem 

um alívio das tensões e um aumento da auto-estima. 

Em síntese as experiências apresentadas evidenciam que a biblioterapia é uma 

técnica eficaz e que pode ser aplicada em diferentes ambientes atendendo aos mais 

diversos públicos. Sua contribuição foi comprovada em todos os trabalhos analisados. 

 

3.5 Campos de atuação 

 

Diversos são os benefícios atribuídos a biblioterapia citados pelos autores. Este 

procedimento tem se mostrado eficaz em todos os campos. 

No campo correcional, esta técnica busca resgatar em jovens delinqüentes e 

adultos criminosos a noção de limites, além de buscar oferecer a sensação de liberdade 

para indivíduos que em alguns casos encontram-se detidos. Seitz (2000, p.28), afima 

que “o uso do livro provoca a diminuição da ansiedade, despertando novos interesses, 

canalizando a agressão para ações aceitas pela sociedade”. Textos que priorizem 

valores e limites, devem compor este processo, pois costumam levar o leitor a repensar 

suas atitudes. O imaginário também deve ser estimulado, assim como a idéia de que 

somos seres humanos e estamos em constante evolução, e que, portanto nunca é 

tarde para mudarmos nossa realidade. 

Na educação, a biblioterapia visa estimular a criatividade, o gosto pela à leitura, 

proporcionar momentos de lazer, incitar o imaginário e possibilitar o contato com 

diferentes tipos de textos. Estimular a leitura, facilitar o convívio em grupo e instigar a 

curiosidade são também consequências das atividades biblioterapêuticas. Para este 

momento além de leituras, dramatizações, músicas e vídeos também podem colaborar 

para o êxito do processo. 

Na medicina o objetivo é de caráter recreativo, informativo e ocupacional. Para 

Seitz (2006, p.156),  
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O processo de hospitalização é agressivo e doloroso, além de inevitável e 
inadiável. Os pacientes, de um modo geral, são surpreendidos pela doença e 
pela hospitalização, tendo que deixar seus compromissos para serem 
resolvidos, sua família sem assistência e, além disso, tem de “mudar-se” para 
um ambiente estranho e impessoal, levando como bagagem a dor, o medo e a 
incerteza. 

 

A aplicação da biblioterapia neste caso permite que o leitor/ouvinte livre-se das 

tensões hospitalares, esquecendo por alguns instantes os problemas, as dores e 

limitações que possa estar enfrentando. Neste processo esta terapia deve agir em 

conjunto com técnicas tradicionais da medicina. Textos informativos, literaturas com 

temas hilários e contos de fadas são algumas opções para este momento.  

Esta prática dirigida à psiquiatria, procura auxiliar no tratamento convencional. 

Através da biblioterapia o paciente passa a se expressar e se comunicar de maneira 

satisfatória para o tratamento. Para isso, é preciso que o material selecionado e as 

técnicas adotadas proporcionem confiança e segurança nos envolvidos. Textos que 

ofereçam uma leitura que aumente a auto-estima, diminuindo o estresse e a depressão 

podem ser indicados. 

Neste caso, assim como na medicina é mais prudente, que tanto a equipe 

médica como o bibliotecário se engajem na aplicação e condução dos trabalhos 

biblioterapêuticos. 

Com idosos a leitura terapêutica procura diminuir a ansiedade, a solidão, 

favorecendo para que os idosos aprendam a lidar melhor com as atuais limitações e 

condições de vida. Para muitos o livro passa a ser uma companhia e até mesmo o 

melhor amigo.  

Pode-se afirmar que a biblioterapia contribui de maneira efetiva em todos os 

casos. Os benefícios dependem do empenho e das técnicas adotadas pelo mediador, 

da leitura selecionada, que deve atender ao objetivo da sessão, e do leitor/ouvinte , que 

precisa se deixar envolver pela técnica. 

 

3.6 O papel do bibliotecário 

 

O bibliotecário vem ganhando espaço na sociedade. É cada vez maior o leque 

de possibilidades de atuação para este profissional.  
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A biblioterapia é uma das vertentes em que o bibliotecário pode atuar. Ao 

aplicar esta técnica este exerce um papel fomentador da cultura, estimula o prazer pela 

leitura e a importância desta prática. Para Zequinão (2010, p. 13),  

 

A biblioterapia é um novo caminho para o bibliotecário trilhar em beneficio da 
sociedade, para isso ele precisa estar ciente do seu papel social, ter o espírito 
aberto e inovador, procurar criar alternativas de incentivo a leitura terapêutica, 
nos locais que julgar necessário. 

 

No entanto, a atuação deste profissional na técnica biblioterápica é muito 

discutida. “Alguns autores recomendam que este profissional apenas deva selecionar o 

material a ser utilizado, outros acham que após um treinamento especial ele estará apto 

a aplicar a biblioterapia” (ALVES apud CASTRO, 2005, p.4). 

Sendo assim, cabe ao bibliotecário buscar a qualificação necessária para 

desenvolver esta técnica. Sendo este um profissional da informação, faz-se essencial 

que esteja em constante atualização, buscando não apenas aprimorar seus 

conhecimentos técnicos, mas também tornar-se agente de mudanças sociais e culturais 

da sociedade em que atua. Conforme Caldin apud Zequinão (2010, p.13),  

 

Em um mundo em constantes mudanças, globalizado, não cabem mais os 
procedimentos ditos tradicionais. O bibliotecário tem de largar seu papel 
passivo, de mero processador técnico de livros e desempenhar um papel ativo: 
agente de mudanças sociais. 

 

A técnica biblioterápica é considerada interdisciplinar, ou seja, pode e deve ser 

aplicada por diferentes profissionais das mais diversas formações. Cada um com o 

conhecimento de uma área específica, somam uma equipe que resulta em uma 

integração bem sucedida. “As equipes devem ser compostas, conforme as 

especificidades, por assistentes sociais, bibliotecários, educadores, enfermeiros, 

médicos, psicólogos, entre outros profissionais” (NASCIMENTO, 2007, p.10). 

O bibliotecário que pretende desempenhar o papel de mediador da biblioterapia 

precisa ter acima de tudo sensibilidade para poder identificar as necessidades do 

público alvo e os materiais que virão ao encontro dos objetivos propostos pela técnica. 

É competência deste profissional selecionar a literatura adequada para cada caso, 
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assim como conduzir leitura e/ou contação de maneira que os envolvidos passem a 

realizar o exercício da leitura por prazer.  

Zequinão afirma que: 

 
Os participantes de uma atividade biblioterapêutica possuem necessidades 
diferenciadas, de acordo com sua idade, seus temores, seus bloqueios 
emocionais. O bibliotecário que deseja aplicar a biblioterapia precisa ter 
sensibilidade para avaliar se os enredos se prestam às atividades 
biblioterapêuticas. (2010, p. 10) 

 

Corroborando com esta idéia, considera-se necessário a prévia preparação dos 

profissionais  que participarão do procedimento, assim como do ambiente e leitura a 

serem utilizadas. As mesmas deverão conter mensagens que colaborem para os 

objetivos elencados.  

A seguir serão apresentados resultados e discussão da presente pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através de consulta no Catálogo Coletivo Nacional foram selecionados 14 

periódicos – conforme ilustrado no quadro 1 - sendo que oito destes obtinham algum 

material pertinente para pesquisa. Com isso podemos dizer que a pesquisa se limitou a 

oito publicações periódicas. Após busca foram recuperados 15 artigos, que 

apresentaram no título e/ou no assunto o termo biblioterapia.  

 O quadro 3 ilustra a relação de periódicos utilizados no trabalho e a quantidade 

de documentos selecionados em cada um. 

 

               Quadro 3 – Periódicos utilizados e documentos recuperados 

 

Periódicos  doc. Rec. 

Biblionline 1 

Informação e Informação 1 

Informação e Sociedade: estudos 1 

Perspectiva em Ciência da Informação 1 

Transinformação 1 

Encontros Bibli 3 

Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação 

3 

Revista ACB 4 

TOTAL 15 

Fonte: a autora 

 

O quadro 3 aponta quais foram os periódicos utilizados para compor o universo 

da pesquisa. O quadro mostrou ainda a quantidade de documentos encontrados em 

cada periódico e o número total de artigos que foram analisados durante o presente 

estudo. 

O quadro 4 apresenta os 15 artigos recuperados através da busca nos 

periódicos discriminados no quadro anterior. 
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Quadro 4 – Artigos recuperados 

 

Autor(es) Título Ano 

Edna Gomes Pinheiro Biblioterapia para o idoso Projeto Renascer: um 
relato de experiência 

2000 

Clarice Fortkamp Caldin A leitura como função terapêutica: biblioterapia 2001 

Clarice Fortkamp Caldin Biblioterapia para crianças internadas no Hospital 
Universitário da UFSC: uma experiência 

2002 

Silvana Beatriz Bueno; 
Clarice Fortkamp Caldin 

A aplicação da biblioterapia em crianças enfermas 2002 

Clarice Fortkamp Caldin A aplicabilidade terapêutica de textos literários 
Para crianças 

2004 

Clarice Fortkamp Caldin Biblioterapia para a classe matutina de aceleração da 
Escola de educação básica Dom Jaime de Barros 
Câmara: relato de experiência 

2004 

 Rachel Barbosa de Castro; 
Edna Gomes Pinheiro 

 Biblioteraia para idosos: o que fica e o que significa 2005 

Virginia Bentes Pinto A biblioterapia como campo de atuação para o 
bibliotecário 

2005 

Eliane R. de Oliveira Lucas; 
Clarice Fortkamp Caldin; 
Patrícia V. Pinheiro da Silva 

Biblioterapia para crianças em idade pré-escolar: 
estudo de caso 

2006 

Gizele Ribeiro Biblioterapia: uma proposta para adolescentes 
Internados em enfermarias de hospitais públicos 

2006 

Eva Maria Seitz Biblioterapia: uma experiência com pacientes 
Internados em clínicas médicas 

2006 

Geovana Mascarenhas do 
Nascimento; 
Dulcinea Sarmento Rosemberg 

A biblioterapia no tratamento de enfermos 
hospitalizados 

2007 

Tatiana Rossi; 
Luciene Rossi; 
Maria Raquel Souza 

Aplicação da biblioterapia em idosos da 
Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna (SEOVE) 

2007 

 Neiva Dulce Suzart Alves 
Bahiana 

 
A utilização da biblioterapia no ensino superior como 
apoio para a auto-ajuda: implementação de projeto 
junto aos educandos em fase de processo 
monográfico 

2009 

Clarice Fortkamp Caldin  A teoria Merleau-Pontyana da linguagem e a 
biblioterapia 

2011 

Fonte: a autora 

 

No quadro 4 foram discriminados cada artigo selecionado para compor o 

presente estudo. Verificou-se através deste levantamento que a autora Clarice 

Fortkamp Caldin se destaca quanto ao número de publicações, visto que 7 dos 15 

artigos recuperados são de sua autoria. Pode-se afirmar então que a autora é 

referência nacional em se tratando de biblioterapia. 
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O quadro 5 aponta os resultados referente a pesquisa na Base de Teses do 

Portal Capes.  

 

                      Quadro 5 – Teses e Dissertações recuperadas 

 

AUTOR Suporte TÍTULO ANO 

Ana M. G. dos Santos Pereira Dissertação Leitura para enfermos: uma experiência em um 

hospital psiquiátrico 

1987 

Maria do Socorro A. F. Vazquez Dissertação Biblioterapia para idosos: um estudo de caso 

no lar da Providência Carneiro da Cunha 

1990 

Marilia Mesquita Guedes 

Pereira 

Dissertação A biblioterapia em instituições de deficientes 

visuais: um estudo de caso 

1990 

Maria Aparecida Lopes da Cruz Dissertação Biblioterapia de desenvolvimento pessoal: 

programa adolescente de periferia 

1995 

Eva Maria Seitz Dissertação Biblioterapia: Uma Experiência com Pacientes 

Internados em Clínica Médica 

2000 

Clarice Fortkamp Caldin Dissertação A Poética da Voz e da Letra na Literatura 

Infantil: leitura de alguns projetos de contar e 

ler para crianças 

2001 

Margareth Hasse Dissertação Biblioterapia como texto: análise interpretativa 

do processo biblioterapêutico 

2004 

Alexandre Magno da Silva Dissertação Características da produção documental sobre 

biblioterapia no Brasil 

2005 

Maria Rosa Pimentel Faria de 

Miranda 

Dissertação Informação, leitura e inclusão educacional e 

social em bibliotecas braille de Campo 

Grande/ms: um estudo de caso 

2006 

Aparecida Luciene Rezende 

Rosa 

Dissertação As cartas de Ana Cristina César: uma 

contribuição para a Biblioterapia 

2006 

Cristina Maria D´Antona 

Bachert 

Dissertação Estratégias da biblioterapia de 

desenvolvimento aplicadas na orientação de 

problemas de disciplina 

2006 

Clarice Fortkamp Caldin Tese Leitura e terapia 2009 

Fonte: autora  

 

De acordo com os resultados do quadro 5, vê-se que foram encontrados 12 

trabalhos, sendo uma tese e 11 dissertações que encontram-se listadas no quadro 

abaixo. Pode-se perceber que quatro dos trabalhos listados acima não estão 

enquadrados no recorte temporal delimitado pelo trabalho. Devido a escassez de 

material considerou-se relevante a apresentação do título e autor (es) destes trabalhos 

para conhecimento, sendo que para análise os mesmos serão desconsiderados para 

que se cumpra o critério estabelecido para pesquisa. Sendo assim, o estudo conta com 
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uma tese e sete dissertações. Vale ressaltar ainda que foram analisados apenas os 

resumos destes materiais, já que muitos não encontram-se disponíveis na web. 

Após a recuperação dos documentos foi possível dividi-los levando em 

consideração o ano de publicação como mostra o gráfico 1, ilustrado a seguir. 

 

              Gráfico 1 – Artigos de periódicos publicados por ano - CCN 
 

        
Fonte: autora 

 

No gráfico 1 pode-se perceber que nove dos 15 artigos selecionados datam a 

partir de 2005, o que nos faz crer que as publicações a respeito do assunto estão 

crescendo mesmo que de forma lenta. No ano de 2006 ocorreu o pico de trabalhos 

publicados, sendo enumerados três artigos, ou seja, o triplo do que se pode perceber 

na maioria dos anos. 

Nas teses e dissertações também foi considerado o fator ano de publicação, 

como mostra o gráfico 2. 

 
                Gráfico 2 – Teses e dissertações distribuídas por ano – BT 
 

                   
                  Fonte: autora 
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 Assim como nos periódicos, no Gráfico 2 podemos perceber que em 2006 

também foram recuperados o triplo de trabalhos em relação aos outros anos. Pode-se 

perceber também que os estudos a respeito da biblioterapia se destacam nos últimos 

anos o que vem a confirmar a hipótese de que os estudos sobre o tema estão 

crescendo.  

No que se refere ao ambiente onde é aplicada a sessão de biblioterapia, o 

gráfico 3 ilustra levando em consideração as experiências citadas em todos os 

trabalhos recuperados. 

 

                Gráfico 3 – Locais de aplicação da biblioterapia 

 

      
Fonte: autora 
 

Os resultados apontados no gráfico 3 mostram que a biblioterapia é aplicada 

em hospitais com maior frequência, como se pode perceber na ilustração. Cinco artigos 

e duas dissertações propuseram a aplicação desta técnica em ambientes hospitalares. 

Acredita-se que o fato de este ser o local em maior incidência se deve a fragilidade dos 

pacientes internados. Através da leitura terapêutica os autores elencam algumas 

benfeitorias: 

 

a) Maior auto-estima dos doentes; 

b) Momentos de descontração e socialização; 

c) Tratamento penoso e mais suportável; 

d) Diminuição do grau de estresse; 

e) Estímulo do intelecto e emocional. 

Escolas Hospitais Asilos Bibliotecas 

3 

6 

3 

1 

2 

1 

Artigos 

Teses 
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Quatro trabalhos se passaram em escolas, três em asilos e um foi desenvolvido 

em uma biblioteca especializada para deficientes visuais. Todos os trabalhos foram 

unanimes ao salientar a importância da biblioterapia e os benefícios que esta técnica 

proporciona para todos os envolvidos. 

Nas escolas os principais benefícios elencados pelos autores foram: 

 

a) Aumento do índice de leitura pelos estudantes; 

b) Maior concentração durante as aulas; 

c) Menos timidez durante as atividades propostas; 

d) Visitas as bibliotecas mais freqüentes; 

e) Menos agressividade pelos adolescentes; 

f) Maior interação do grupo. 

 

Nos asilos os benefícios listados foram muitos, sendo elencados a seguir os 

mais citados: 

 

a) Aumento da auto-estima; 

b) Melhora na condição psicológica; 

c) Visão de mundo mais otimista; 

d) Isolamento menos sofrido; 

e) Idosos atualizados e ativos na sociedade. 

 

No gráfico 4, foi feita uma divisão quanto a faixa etária dos beneficiados pela 

biblioterapia. As idades estabelecidas para cada faixa etária foi situada pela autora. 
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Gráfico 4 – Faixa etária dos beneficiados 

 

 
Fonte: autora 

  

No Gráfico 4, observa-se que os trabalhos estão bem distribuídos em todas as 

faixas etárias. Pode-se afirmar então que ocorre uma preocupação entre os autores de 

beneficiar diferentes públicos com a leitura terapêutica. 

Considerou-se necessário averiguar também os tipos de pesquisas 

selecionadas. Buscou-se identificar se os trabalhos referiam-se a Relatos de 

experiências, Estudo de caso, Pesquisa bibliográfica, dentre outros. Estas informações 

estão representadas no Gráfico 5, logo a seguir: 

 

                                   Gráfico 5 – Tipos de pesquisas 

 

 
Fonte: autora 
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De acordo com o gráfico 5, nota-se que 14 dos 23 trabalhos analisados foram 

desenvolvidos através de atividades práticas, ou seja, foram resultado de estudos de 

casos ou relatos de experiências vividas pelos autores. Sete pesquisas se 

caracterizaram como explicativas, já que buscavam esclarecer conceitos, aplicações e 

técnicas biblioterápicas. Dois trabalhos apresentaram características de pesquisa 

bibliográfica. 

A literatura pesquisada aponta que a biblioterapia tem sido bastante eficaz para 

o que se propõe. Alguns autores atribuem estes benefícios ao fato de que através da 

leitura/contação de histórias torna-se mais fácil falar sobre certos temas com metáforas, 

de forma mais suave, favorecendo para que o leitor/ouvinte fortalecido pela boa 

literatura esteja mais apto a superar as dificuldades e os momentos de desânimo e de 

tristeza. 

A literatura aponta ainda a importância de que o texto sugerido faça sentido 

para o alvo, pois neste caso ocorre o envolvimento emocional. É importante que os 

envolvidos vejam que os personagem das histórias também cometem erros e mais 

importante ainda que na maioria das vezes acabam superando-os e aprendendo com 

eles a se tornarem pessoas melhores. Outras vezes, quando nos deparamos com as 

superações dos personagens, isso nos dá coragem para enfrentarmos os nossos 

próprios fantasmas e superar nossas limitações. 

É importante ressaltar que a biblioterapia não exclui cuidados médicos e 

tratamentos convencionais, pelo contrário, ela deve agir de forma coadjuvante com 

estes procedimentos. Através da leitura terapêutica o indivíduo tende a ficar mais 

receptivo, aceitando de maneira menos dolorosa a realidade com que precisa conviver. 
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5 CONCLUSÕES 

 

5.1 Conclusões gerais 

 

Conclui-se que os objetivos deste trabalho foram atingidos, os periódicos e a 

produção intelectual foram identificados, e descritos durante o estudo. Após uma 

análise e interpretação dos dados obtidos com a pesquisa pode-se perceber que, 

embora os estudos e projetos a cerca de técnicas biblioterápicas venham crescendo 

nos últimos anos a biblioterapia se caracteriza ainda um campo tímido da 

biblioteconomia. A produção a respeito deste assunto precisa atingir um grau de 

maturidade ainda maior tanto como objeto de pesquisas, como objeto de interesse 

profissional. Novos trabalhos que venham a divulgar esta técnica são fundamentais 

para ressaltar a importância da leitura como função terapêutica.  

Foi comprovada a hipótese de que a biblioterapia não se prende a locais, mas 

sim a seres humanos, pois suas aplicações são registradas em diferentes ambientes e 

com benefícios comprovados com diferentes públicos. Os estudos comprovam que 

através desta técnica é possível aliviar o sofrimento, dando um conforto em momentos 

difíceis. 

Diante desta afirmação, considerou-se a biblioterapia uma aplicação parceira da 

medicina tradicional, da educação, dos tratamentos psicológicos e psiquiátricos. A 

técnica age de maneira a favorecer os tratamentos tradicionais, tornando o indivíduo 

consciente de suas necessidades, limitações e capacidades. 

O papel do bibliotecário também foi considerado importante no desenrolar deste 

processo. Cabe ao bibliotecário defender seu espaço e mostrar sua capacidade. Atuar 

em práticas de cunho social, como a biblioterapia, pode ser gratificante e prazeroso. 

Desenvolver ações que priorizem o bem estar da comunidade em que estão inseridos, 

contribui para que este profissional participe mais ativamente do processo social do 

país.    

O atual perfil do bibliotecário determina profissionais capacitados, conscientes 

do papel da leitura na formação do indivíduo. Sendo assim, urge a necessidade de se 
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pensar em melhor preparar estes profissionais para o desenvolvimento de atividades 

que visam aliviar o sofrimento das pessoas. 

É necessário que façamos uma reflexão sobre essa imensa habilidade de 

podermos atuar nas mais diferentes áreas, desempenhando diferentes papéis. 

 

5.2 Sugestões  

 

Os resultados obtidos através do presente estudo e as interpretações feitas 

durante o seu desenvolvimento, permitem que sejam feitas algumas sugestões: 

  

a) A realização de estudos que aprofundem as técnicas biblioterápicas; 

b) A realização de novos estudos para verificar sua aplicabilidade como 

recurso terapêutico; 

c) Mais iniciativa na forma de participação de projetos que envolvam a 

sociedade; 

d) Criação de cursos sobre biblioterapia que venham a oferecer qualificação 

para os profissionais; 

e) A inserção no currículo do curso de Biblioteconomia da disciplina 

“Biblioterapia”, seja de caráter obrigatório ou optativo, para que os alunos do 

referido curso tenham maior conhecimento a respeito do assunto; 
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