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RESUMO 

 

Trata-se de uma pesquisa que objetiva analisar a biblioterapia como uma vivência 

que utiliza fontes de leituras direcionadas com a finalidade de subsidiar tratamentos 

de indivíduos que estejam se confrontando com alguma dificuldade psicológica ou 

de outra natureza. Para tal, empreendeu-se o seguinte percurso pautado pelos 

objetivos: analisar a literatura brasileira sobre biblioterapia publicada no ciberespaço 

no período de 2000 a 2017, levando em consideração a sua aplicabilidade como 

coadjuvante no tratamento para conflitos psicológicos. Trata-se de uma pesquisa de 

cunho exploratório no qual por meio de uma revisão de literatura buscou-se 

compreender o conceito de biblioterapia, descrever sua história, bem como suas 

aplicações e os vários tipos dessa temática. A pesquisa empírica foi feita por meio 

da Revisão Bibliográfica Integrativa (RBI) para avaliar se a biblioterapia é uma opção 

de auxílio para o tratamento de conflitos psicológicos. O estudo foi feito por meio da 

análise em um corpus de dez trabalhos publicados, tendo se estabelecido 

previamente as estratégias de busca que contivessem os seguintes termos: 

biblioterapia, tratamento psicológico e elementos da psicoterapia. Para tanto, 

verificamos os títulos, resumos e suas palavras-chave, observando se os referidos 

termos têm relação com o conteúdo abordado, obedecendo desse modo a uma 

etapa da RBI que trata da validação dos trabalhos selecionados. Os resultados da 

análise apontam que todos os textos ratificam que a biblioterapia pode ser 

coadjuvante em um tratamento, mas alguns deles apresentam isso de modo bem 

superficial. Conclui-se que, nos últimos dezessete anos – período delimitado para a 

pesquisa, foram publicados mil oitocentos e oitenta trabalhos sobre biblioterapia 

brasileira. Com relação aos pontos fortes e fracos tratados nos dez textos, 

evidenciamos que, embora todos abordassem o assunto, muitos deles não se 

aprofundaram na conceituação da história, na utilização da biblioterapia e nem nos 

elementos da psicoterapia que dão suporte fundamental para sua prática. 

   

   

Palavras-chave: Biblioterapia. Tipos de Biblioterapia. Utilização da biblioterapia.  

Elementos da psicoterapia.  

 

 



ABSTRACT 

 

It is a research that aims to analyse Bibliotherapy as an experience that uses 

directed readings as sources with the purpose of subsidizing individual’s treatments 

who are confronted with some kind of psychological or other type of difficulty. In order 

to do so, it was undertaken the following course guided by the objectives: to analyse 

the Brazilian literature about bibliotherapy published in the cyberspace between the 

2000-2017 period, taking into consideration its applicability as a coadjutant in the 

treatment of psychological conflicts. This is an exploratory research in which, through 

a literature review, it was sought to understand the concept of bibliotherapy, describe 

its history, as well as its applications and the various types of this thematic. The 

empirical research was done by using an Integrative Bibliographic Review (IBR) to 

evaluate if bibliotherapy is an option as help for the treatment of psychological 

conflicts. The study was carried out through an analysis in the corpus of 10 published 

works, having previously established a search strategy that contained the following 

terms: bibliotherapy, psychological treatment, and psychotherapy elements. In order 

to do so, we verified the titles, abstracts and keywords, observing whether those 

terms had a link with the content addressed, following this way one of the steps in 

IBR that deals with the validation of the selected works. The results of the analysis 

point out that all works ratify that bibliotherapy can be a coadjutant in a treatment, but 

some of them present this in a very superficial way. It is concluded that in the last 

seventeen years – the period delimited by this research, one thousand eight hundred 

and eighty on Brazilian bibliotherapy were published. In regards to the strengths and 

weaknesses discussed in the ten works, we evince that although all of them 

approached the subject, many of them didn’t delve into the conceptualization of the 

history, in the use of bibliotherapy, nor in the elements of psychotherapy that give 

fundamental support to its practice. 

. 

 

Keywords: Bibliotherapy. Types of bibliotherapy. Bibliotherapy usage. 

Psychotherapy elements. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Ao longo da vida o indivíduo se confronta com conflitos de toda natureza.  

Tais conflitos fazem com que o sujeito busque alternativas de tratamento que 

possam contribuir para amenizar seu sofrimento. Dentre as opções de ajuda 

encontra-se a biblioterapia cuja aplicabilidade se efetiva por meio da leitura de textos 

verbais e não verbais na perspectiva de contribuir na redução dos problemas 

psicossociais enfrentados pelos indivíduos.  

A biblioterapia pode ser entendida como uma prática de leitura que auxilia 

as pessoas a lidarem com seus conflitos de modo a passarem a entendê-los e 

mediante a essa compreensão tentar enxergá-los sob um novo ângulo. Esse 

conceito não é novo, tem suas origens no grego biblios com o significado de livro e 

therapeuein com sentido de sarar ou curar. Logo, entendido dessa forma, podemos 

dizer que ela traz em sua semântica o sentido de sarar por meio da ajuda da leitura.  

Corroborando essa ideia, Bahiana (2009, p.64) defende que a 

biblioterapia refere-se ao uso de  

[...] todo tipo de material bibliográfico ou de leitura, terapia significa 
cura ou restabelecimento, (em grego terapeia) significa tratamento 
médico para determinada doença, por vezes fora da chamada 
medicina tradicional, tratamento cuja finalidade é curar ou aliviar um 
estado deteriorado, para que o funcionamento normal do organismo 
se restabeleça.  

A biblioterapia permite ao individuo um novo olhar sobre seu problema e 

por meio de textos verbais ou não verbais, possibilita a este a encontrar uma 

solução para a situação vivida.  

De acordo com Sousa (2013, p.2).  

A biblioterapia é uma dinâmica que propícia a sociabilização, o 
conforto e a ajuda necessária para a resolução de problemas, 
perpassando também a aceitação da situação em que o leitor se 
encontra. Nesse caso, a biblioterapia pode ser aplicada em vários 
segmentos, tais como asilos, orfanatos, hospitais, clínicas 
psiquiátricas, presídios e outros. É aplicável a todas as pessoas.  

Refletindo sobre a biblioterapia, Caldin (2001, p. 40) argumenta que “a 

função terapêutica da leitura admite a possibilidade de a literatura proporcionar a 

pacificação das emoções”.  
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Assim, a terapia por meio da leitura proporciona a liberação de emoções 

reprimidas, aliviando a sensação de tensões enfrentadas pelo sujeito tanto em seu 

contexto pessoal como de trabalho.   

A biblioterapia pode ajudar o indivíduo a compreender seus problemas, de 

modo que ele possa encontrar solução para o conflito vivenciado.   

Sousa (2012, p.12) a entende como sendo “[...] uma ferramenta que 

permite às pessoas estabelecerem relacionamentos com a leitura, e desse modo, 

extrair conhecimento e estratégias para resolver seus conflitos internos e externos 

[...]”. Sendo que esses relacionamentos podem se efetivar por meio de diversos 

suportes de leitura tais como: “livros, revistas, desenhos, músicas, histórias em 

quadrinhos, entre outros".   

Mediante a algumas definições acerca do tema, é possível observar como 

todas elas ressaltam os efeitos terapêuticos da leitura, ou seja, quando bem 

direcionada pode trabalhar de forma completa a psique do indivíduo.    

Diante disso, questiona-se: de que modo a literatura apresenta a 

biblioterapia como instrumento de auxílio nos tratamentos de problemas 

psicológicos?  

A motivação que levou a pesquisa iniciou-se no campo pessoal, por 

sempre compreender a relevância da leitura em sua função terapêutica para o 

indivíduo.  Por saber que uma leitura quando bem direcionada pode ajudar a evitar e 

ou tratar possíveis conflitos de ordem psíquica como, por exemplo, ansiedade, 

estresse, raiva e etc. ou física, como lidar com uma doença de difícil tratamento e 

etc. Essa mediação da leitura pode ser feita por psiquiatras, psicólogos e 

bibliotecários, desde que tenham formação para atuar nessa área.  

Acredito que este trabalho poderá subsidiar outros estudos que envolvam 

esse tema e seu uso como meio de tratamento psicológico. Isto por que uma análise 

na literatura na área é de grande importância para a comunidade científica, pois 

através da apresentação de projetos e pesquisas sobre a biblioterapia, é possível 

tomar conhecimento da sua eficácia contra as patologias que atingem as pessoas 

em geral.  

A pesquisa tem como objetivo geral analisar a literatura brasileira sobre 

biblioterapia publicada no ciberespaço, levando em consideração a sua 

aplicabilidade como coadjuvante no tratamento para conflitos psicológicos.  

Os objetivos específicos buscam: 
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a) mapear a literatura brasileira referente a biblioterapia que contemplem 

os últimos dezessete anos;  

b) verificar se há elementos da psicoterapia presente nos estudos 

analisados; 

c) analisar como a biblioterapia é tratada na literatura, observando os 

pontos fortes e fracos dessa terapia. 

 

Com esse trabalho espero obter mais conhecimento sobre o tema, por 

meio de aprofundamento em aspectos como: recursos, técnicas e conceitos que 

abrangem a biblioterapia. O trabalho pretende analisar a literatura acerca da 

biblioterapia e por meio dela verificar sua utilização no auxílio de tratamento de 

conflitos psicológicos, por meio de uma revisão em pesquisas anteriores sobre o 

assunto, analisando artigos que contemplam o objeto estudado. 

Esta monografia está estruturada em sete capítulos. O primeiro capítulo 

introduz a pesquisa problematizando o tema, especificando os objetos do estudo e 

apresentando a organização física do documento.  

A metodologia está exposta no capítulo segundo e apresenta o tipo de 

pesquisa e os elementos da revisão bibliográfica integrativa, baseada em dez textos 

que se encontram no ciberespaço. 

O terceiro capítulo apresenta a evolução histórico-conceitual da 

biblioterapia que mostrando sua trajetória até os dias atuais.  

No quarto capítulo apresentamos alguns usos da biblioterapia e seus 

tipos: biblioterapia institucional, clínica e para desenvolvimento pessoal. 

O quinto capítulo aborda a contribuição dos elementos da psicoterapia 

para a biblioterapia, dando ênfase a catarse, humor, identificação, introjeção, 

projeção e introspecção.  

O sexto capítulo trata do estudo empírico da revisão bibliográfica 

integrativa na literatura biblioterapêutica, onde mostra como foi feita a estruturação 

pesquisa, esse capítulo foi subdividido em seis pontos: identificação do tema e 

problema, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, identificação dos 

estudos selecionados, categorização dos estudos selecionados, análise e 

interpretação dos resultados e apresentação do resultado da revisão.  Finalmente, 

no sétimo, estão apresentadas as conclusões da pesquisa e futuros trabalhos que 

temos intenção de colocar em prática.  
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de cunho exploratório no qual por meio de uma 

revisão de literatura buscou-se compreender o conceito de biblioterapia, descrever 

sua história, bem como suas aplicações e os vários tipos dessa temática. A pesquisa 

empírica foi feita por meio da Revisão Bibliográfica Integrativa (RBI) para avaliar se a 

biblioterapia é uma opção de auxílio para o tratamento de conflitos psicológicos. 

 
A pesquisa exploratória possibilitará melhor compreensão do objeto de 

estudo esclarecendo conceitos e explana melhor o assunto central da pesquisa. 

Mediante a explicação de Gil (2008, p.41), entende-se por pesquisa exploratória:  

[...] pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 
principal o aprimoramento de ideias 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. 

 

Revisão Bibliográfica Integrativa (RBI) é um método que reúne e resume 

o conhecimento científico já produzido sobre o tema que é pesquisado, tem como 

objetivo buscar, avaliar e sintetizar os dados disponíveis para que possam contribuir 

com o desenvolvimento da pesquisa. Também analisa a literatura produzida sobre 

um tema de pesquisa apresentando a síntese sobre o conhecimento e aplicabilidade 

dos resultados obtidos.  Para Mendes, Silveira e Galvão (2008, p.3), a RBI,  

[...] consiste na construção de uma análise ampla da literatura, 
contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de 
pesquisas, assim como reflexões sobre a realização de futuros 
estudos. O propósito inicial deste método de pesquisa é obter um 
profundo entendimento de um determinado fenômeno baseando-se 
em estudos anteriores. 

 

Nessa mesma direção, Souza, Silva e Carvalho (2010, p.103) entendem a 

revisão integrativa “[...] como uma metodologia que proporciona a síntese do 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos 

significativos na prática”. 
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A RBI possibilita reunir e resumir o conteúdo científico já produzido sobre 

o objeto de estudo escolhido, permitindo a busca, avaliação e sintetização dos 

dados disponíveis para sua posterior contribuição no conhecimento da temática.  

 

A revisão integrativa permite:  

A síntese do conhecimento, dos estudos incluídos na revisão, reduz 
incertezas sobre recomendações práticas, permite generalizações 
precisas sobre o fenômeno a partir das informações disponíveis 
limitadas e facilita a tomada de decisões com relação às 
intervenções que poderiam resultar no cuidado mais efetivo e de 
melhor custo/benefício. (UNESP, 2015, p. 6)  

Essa metodologia foi escolhida por melhor se adequar a proposta do 

trabalho, busca analisar a literatura brasileira sobre biblioterapia observando a 

utilização desse tema no tratamento de conflitos psicológicos. Desta forma foi 

possível avaliar se a biblioterapia é procurada como uma opção de terapia, se os 

estudos realizados a respeito abordam como ela funciona e se em alguns desses 

estudos encontram-se elementos da psicoterapia, tais como humor, catarse, 

identificação, projeção e introspecção.   

Para a elaboração da revisão integrativa é preciso seguir as seguintes 

fases: identificação do tema e problema; estabelecimento dos critérios de inclusão e 

exclusão; identificação dos estudos selecionados; categorização dos estudos 

selecionados; análise e interpretação dos resultados e apresentação do resultado da 

revisão. 

Os critérios de inclusão que foram utilizados: pesquisas feitas nos últimos 

dezessete anos (2000-2017) sobre o assunto, publicadas em língua portuguesa, que 

abordem o uso da biblioterapia como opção de tratamento para conflitos 

psicológicos e se os estudos abordam elementos da psicoterapia. 

Nos trabalhos escolhidos para o estudo, foram analisados: título, resumo 

e palavras-chave. Nesses elementos foram observados se de fato a pesquisa 

corresponde a sua proposta e se ela se enquadra nos critérios de inclusão 

(validação).  

A coleta de dados sobre o assunto se baseou em fontes publicadas no 

ciberespaço, no caso, buscou-se dissertações, monografias, artigos científicos, 

artigos de congressos e livros em diversos bancos de dados: Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Portal Capes, Literatura Científica e Técnica da América 

Latina e Caribe(LILACS) e Google acadêmico.    
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A pesquisa foi feita baseada na análise de conteúdo, que de acordo 

Bardin (2011, p. 47) designa um conjunto de técnicas de análise cujo objetivo é 

“obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições” de como foram produzidos.  

Refletindo sobre a análise de conteúdo, Richardson (1985, p. 224) diz que 

ela “deve ser eficaz, rigorosa e precisa”, de modo a “compreender melhor um 

discurso, de aprofundar suas características (gramaticais, fonológicas, cognitivas, 

ideológicas, etc.) e extrair os momentos mais importantes” de modo de possam 

servir de “marco de explicação para as descobertas do pesquisador”.  
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3 EVOLUÇÃO HISTÓRICO-CONCEITUAL DA BIBLIOTERAPIA  

 

Para que se fale do biblioterapeuta é preciso falar e conceituar a 

biblioterapia, que de acordo com Seitz (2006, p.158) refere-se a 

  

[...] um programa de atividades selecionadas envolvendo materiais 
de leitura, planejadas, conduzidas e controladas como um 
tratamento, sob a orientação médica, para problemas emocionais e 
de comportamento. Devendo ser administrada por um bibliotecário 
treinado de acordo com as propostas e finalidades prescritas. Os 
fatores importantes dessa atividade são: os relacionamentos 
estabelecidos, respostas e reações do paciente, a entrega do 
relatório ao médico para interpretação, avaliação e direção do 
acompanhamento. 

A biblioterapia é entendida como vivências, onde são utilizados materiais 

de leitura, previamente selecionadas por um profissional competente na área, 

podendo este ser um psicólogo, um bibliotecário com formação para tal. . 

Se observarmos a origem da palavra biblioterapia (biblio) - livro e terapia- 

(cura) podemos até percebê-la como um conceito simples. No entanto, de acordo 

com Abreu, Zulueta e Henriques (2013, p. 96) “é uma atividade com vertentes 

preventiva e terapêutica que, através da leitura de livros de ficção ou de autoajuda, 

individualmente ou em grupo, tem o propósito de facultar uma experiência 

recobradora da saúde”, ou ainda "permitir um contínuo desenvolvimento, em 

qualquer idade do ciclo vital.” Complementando mais sobre esse conceito Caldin 

(2001, p. 5) reforça que: 

A biblioterapia é definida 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. Dessa forma, o ser humano poderá compartilhar de seus 
sentimentos uns com os outros, afim de que ambos tenham seus 
problemas solucionados.  

Para que haja interação entre o indivíduo e o livro é preciso de um 

mediador, no caso um bibliotecário, psicólogo ou outro profissional competente que 

possa orientar a leitura na vivência. Esses profissionais devem tentar criar um 

momento agradável para que quem participe possa se sentir à vontade e com 

confiança de tentar compreender seu momento e aos poucos ir liberado suas 

gestaltes e expurgando seus conflitos.  
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Mediante a esses conceitos, entende-se que a biblioterapia pode tanto 

prevenir como continuar tratando problemas e ou conflitos psicológicos e que 

também pode ser realizada tanto individualmente ou em grupo. Porém, a prática 

individual requer mais atenção. No caso de aplicabilidade em grupo, o apoio de 

profissionais e até o contato com a experiência de outras pessoas é de suma 

importância para reabilitação do indivíduo. Nesse sentido, Caldin (2010, p.14) 

considera que  

a terapia por meio de livros mais eficaz quando se processada em 
grupo, ou, então, entre duas pessoas – uma prática solidária que 
mescla intersubjetividade, intercorporiedade, descentramento e é 
complementada pela imaginação, pelas expectativas e pelas 
lembranças de todos os que tomam parte nas atividades 
biblioterapêuticas.  

 

Há registros mostrando que povos antigos já viam a leitura como um 

instrumento de contribuição para tratamentos. Alves (1982) expõe que no antigo 

Egito, o Faraó Rammsés II colocou na fachada de sua biblioteca a frase: “Remédios 

para a alma”. E que as bibliotecas egípcias ficavam localizadas em templos 

denominados de “casas de vida” como locais de conhecimento e espiritualidade 

(MONTET, 1989 apud FERREIRA, 2003, p.36). Ainda nesse período histórico, os 

romanos Aulus Cornelius Celsus também associaram a leitura com tratamento 

médico, ao recomendar a leitura e discussão das obras de grandes oradores como 

recurso terapêutico no desenvolvimento da capacidade crítica dos pacientes. 

(ORSINI, 1982 apud FERREIRA, 2003, p.36). Também os gregos fizeram 

associação de livros como forma de tratamento médico e espiritual, ao conceberem 

suas bibliotecas como “a medicina da alma” (MARCINKO, 1989 apud FERREIRA, 

2003, p.36).  

Algumas pesquisas mostram como se desenvolveu a biblioterapia e quem 

contribuiu de modo significativo para isto.   

Em 1802, Benjamin Rusch foi o primeiro pesquisador norte-
americano a recomendar a leitura para doentes de um modo geral, e 
em 1810 também recomendou a Biblioterapia como forma de apoio à 
psicoterapia para pessoas portadoras de conflitos internos, 
depressão, medos ou fobias, e também para idosos. (ALVES, 1982, 
p. 56) 

Como foi mostrada, a biblioterapia nesse período, já era utilizado para 

tratamento de conflitos internos como depressão, ansiedade e fobias. De acordo 

com os estudos de Orsini (1982 apud Ferreira, 2003, p.37) a partir da década de 30, 
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a biblioterapia se firmou definitivamente como um campo de pesquisa. Nesse 

período o destaque foi para as biblioterapêutas Isabel Du Boir e Emma T. Foremam, 

principalmente esta última, que insistiu para que a Biblioterapia fosse vista e 

estudada como uma ciência e não como arte. 

De acordo com estudos de Orsini (1982 apud Ferreira, 2003, p. 37) em 

1942 por meio da pesquisadora Ilse Bry, formada em Psicologia, Filosofia e 

Biblioteconomia, publicou o trabalho “Aspectos Médicos da Literatura: um esboço 

bibliográfico”. Nesse trabalho ela aborda quatro aspectos diferentes: aplicação 

médica da literatura, a medicina na literatura, análises médicas da literatura e 

estudos das respostas à literatura, por meio desse estudo pode-se ampliar o campo 

de pesquisa relacionado à biblioterapia. 

Na literatura encontramos que Caroline Shrodes foi a primeira Ph.D. em 

biblioterapia, tendo defendido sua tese em 1949. Seu trabalho teve como tema 

“Biblioterapia: um estudo teórico e clínico-experimental”. Já, em 1951, é publicada a 

tese “A literatura imaginativa como uma técnica projetiva: um estudo de 

Biblioterapia” de autoria de Esther A. Hartman, segunda Ph.D. em biblioterapia. Na 

década de 50, Richard Darling afirma que a Biblioterapia também poderia ser usada 

para fins preventivos.  

Mediante ao exposto percebe-se que a biblioterapia se iniciou num 

período bem remoto, que ao passar dos anos está se desenvolvendo, que suas 

práticas se atualizaram e se adaptaram as necessidades de uma nova sociedade 

que ‘adoece’ tanto físico como emocionalmente conforme suas demandas diárias.  
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4 ALGUNS USOS E TIPOS DA BIBLIOTERAPIA  

 

O uso da biblioterapia vem sendo adotado em diferentes situações e com 

várias finalidades. Por isso, a cada dia novas práticas são implementadas fazendo 

com que já se identifiquem vários tipos. Nesse capítulo explicitaremos alguns usos e 

tipos de biblioterapia. 

 

4.1 Alguns usos da Biblioterapia 

 

Seguindo uma linha de raciocínio, bem como foi explanado como se 

originou a biblioterapia e como se deu sua evolução, nesse capitulo serão 

contemplados aspectos sobre a sua aplicabilidade.  

Conforme Sousa, Santos e Ramos (2013, p. 2) as ações 

biblioterapêuticas podem ser colocadas em prática por bibliotecários, psicólogos ou 

ainda os dois, como uma forma de terapia realizada por meio de leituras de livros e 

de outros materiais. Seu alvo são pessoas que estejam passando por dificuldades 

emocionais e/ou físicas, posto que ela as estimule a compreenderem seus 

problemas para que possam conviver socialmente e consigo mesmas.  

Caldin (2001), por meio de uma descrição mais completa mostra a 

biblioterapia como uma técnica que pode ser utilizada tanto para diagnosticar quanto 

para prevenir problemas/ conflitos e proporciona ao individuo o autoconhecimento.  

Ela diz ainda que a biblioterapia é uma técnica que pode ser utilizada para 

fins de diagnóstico, tratamento e prevenção de moléstias e de problemas pessoais.  

Classificou seus objetivos como sendo de nível intelectual, nível social, 

nível emocional e nível comportamental, sendo auxiliar no autoconhecimento. Pela 

reflexão, reforça padrões sociais desejáveis, proporciona desenvolvimento 

emocional pelas experiências vicárias e auxilia na mudança de comportamento. 

(ORSINI,1982 apud CALDIN, 2001) 

Os materiais variados de leitura na aplicação da biblioterapia são bastante 

importantes, pois é nesse momento que o profissional pode oportunizar ao paciente 

uma leitura mais direcionada ao seu conflito, de modo que esta não sirva como uma 

forma de escape de sua realidade, mas sim, como um meio de ajuda, de auxílio para 

melhor compreender a situação vivida.  
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Alguns autores definem biblioterapia como sendo a prescrição de 
materiais de leitura de modo a auxiliar no desenvolvimento da 
maturidade intelectual consequentemente ajuda a manter a saúde 
mental. A biblioterapia é definida também como sendo método 
subsidiário da psicoterapia, auxilio no tratamento através da leitura 
buscando a aquisição de um conhecimento melhor de si mesmo e 
das reações dos outros, é o uso de livros, artigos, livretos, cartilhas 
como coadjuvantes no tratamento psiquiátrico, a biblioterapia 
favorece analise de comportamentos proporcionando experiências ao 
leitor, estimula a imaginação, não devendo, no entanto, ser usada 
como válvula de escape, ou mesmo como subterfúgio para fugir da 
realidade vivenciada. (BAHIANA, 2009, p.67) 

A biblioterapia contribui de maneira ativa no bem-estar do individuo, tanto 

físico como mental, podendo ser um grande auxilio nos momentos de conflito tanto 

externos quanto internos.  De acordo com Abreu, Zulueta e Henriques (2013, p.96)  

O bem-estar do ser humano insere-se numa perspectiva holística, 
em que a saúde global não é apenas a ausência de doença, mas 
antes uma situação que inclui bem-estar físico, social e mental. Para 
alcançar este bem-estar global cooperam várias áreas do 
conhecimento: entre estas a biblioterapia afirma-se com 
potencialidades para colaborar no desenvolvimento e no equilíbrio do 
ser humano. 

A biblioterapia permite a abertura de novos horizontes, com o correto 

direcionamento dos textos aos conflitos que os envolvidos estejam vivenciando.  

Assim, eles passam a ter um novo modo de olhar a situação vivida, com a 

liberação das emoções que carregam, as pessoas tendem a se sentir mais leves, 

mais revigoradas.  

Quanto aos objetivos da biblioterapia, é comum encontrarmos 
repetições em publicações, tais como: ajuda na adaptação à vida 
hospitalar; alivia tensões diárias; aumenta a autoestima, revigora as 
forças, auxilia a lidar com sentimentos como a raiva e a frustração; 
possibilita a compreensão emocional e intelectual; conduz ao riso; 
diminui a ansiedade e o estresse; facilita a socialização pela 
participação em grupo; permite a ligação com o mundo exterior e o 
contato com a realidade; mantém a saúde mental e psicológica. 
(LIMA, 2009, p.45) 

A leitura solidária que ocorre em grupo ou mesmo apenas com mais de 

um indivíduo, que pode ser um profissional, é de grande relevância para o 

tratamento biblioterapêutico. É importante lembrar que a leitura pode ocorrer tanto 

em forma de narração, quanto na dramatização, sendo que essa última permite que 

se enalteça melhor os aspectos do texto lido e ainda encorajar membros do grupo a 

compartilharem experiências similares que poderão ainda servir de motivação para 

outrem.   
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 A biblioterapia admite a possibilidade de terapia por meio de textos 
literários haja vista que não se configura apenas como uma leitura 
(narração ou dramatização), mas contempla, ainda, os comentários 
advindos dessa leitura nascidos das vivências do ouvinte mescladas 
com a interpretação das palavras do autor. Isso significa que a 
atividade consiste não somente em ler o texto escrito, mas também 
em ouvir o novo texto que foi criado por cada um dos envolvidos na 
sessão de leitura (narração ou dramatização), quer dizer, significa 
uma troca de experiências sem perder de vista a individuação do 
sujeito, ou seja, um diálogo. (CALDIN, 2009, p.11) 

Para complementar e reforçar o discurso de Caldin (2009), Lima (2009) 

apontam como a leitura biblioterapêutica é de fundamental relevância como auxiliar 

nos enfrentamentos de conflitos ou em tratamentos de enfermidades físicas, mentais 

ou psicossociais. Desse modo argumenta que  

[...] o livro desempenha o papel de terapeuta enquanto o 
biblioterapeuta é aquele que conduz o processo em que as formas 
orais, visuais, gestuais, entre outras, podem estar presentes. Assim, 
a função do biblioterapeuta é dinamizar o diálogo entre o autor e o 
seu leitor visando facilitar o processo de tratamento terapêutico.     
(LIMA, 2009, p.20)  

Dentre os objetivos da biblioterapia, pode-se destacar que por meio da 

leitura e do diálogo ela proporciona ao participante a liberação de emoções, fazendo 

com que ele possa se sentir à vontade para relatar suas experiências conflituosas.  

Assim, aprende como observar a situação em que vive ou que já viveu, 

sob um novo ângulo de modo que aquilo não lhe traga lembranças dolorosas, mas 

sim de compreensão.    

Para Shrodes (1949 apud Caldin, 2001, p.34) constituem objetivos da 

biblioterapia:  

a) auxiliar o paciente a entender melhor suas reações psicológicas e 

físicas de frustração e conflito;  

b) ajudar o paciente a conversar sobre seus problemas;  

c) favorecer a diminuição do conflito pelo aumento da autoestima ao 

perceber que seu problema já foi vivido por outros;  

d) prestar auxílio ao paciente na análise do seu comportamento; 

e) proporcionar experiência ao leitor sem que o mesmo passe pelos 

perigos reais;  

f) reforçar padrões culturais e sociais aceitáveis, e;  

g) estimular a imaginação.  
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Na realização desse trabalho tão complexo, o bibliotecário, precisa se 

especializar, procurar outras formações que complementem seus conhecimentos, a 

fim de que não se torne tão dependente de outros profissionais para poder realizar 

seu trabalho com maior eficiência.  

A profissão de bibliotecário ainda é vista como sendo puramente técnica, 

que se dedica apenas a organizar e catalogar informações. Essa profissão está para 

além dessas visões limitadas, pois apesar de a profissão ter muito contato com a 

questão técnica, ela também possui seu lado social nas ações de referência e no 

atendimento direto aos usuários. Outro nicho da profissão é justamente 

representado pela biblioterapia. Oliveira, et. al (2011, p. 7) corrobora com esse 

entendimento expressando-se  

Sabe-se que o bibliotecário possui competência diante das atividades 
técnicas, como administrador de centros de informação, e exerce 
papel de mediador entre a informação e o usuário. Porém, para que 
esse profissional tenha visibilidade aos olhos da sociedade, é 
necessário que ele próprio contribua para o bem estar social. Para 
que essa visibilidade aconteça o profissional bibliotecário pode atuar 
também como biblioterapêuta, promovendo o lado social da 
Biblioteconomia, alcançando essa expectativa de forma mais lúcida.  

As características que devem ser concernentes ao biblioterapeuta são: 

conhecer mais profundamente o problema enfrentado pelo paciente, formular 

hipóteses sobre os possíveis impactos do material usado nas vivências relativas o 

problema enfrentado. 

Assim para agir efetivamente, o biblioterapêuta deve possuir algumas 
qualificações importantes, a saber: um entendimento profundo de 
natureza psicológica do problema que está sendo enfrentado pelo 
adolescente, no caso, uma compreensão do caminho que este 
problema particular é tratado na seleção do livro prescrito e a 
habilidade em formular hipóteses, que se refiram ao impacto que 
este material terá sobre a solução positiva do problema ou objetivo 
que se queira alcançar. (FERREIRA, 2003, p. 36) 

Mediante ao exposto pode-se ver o quão relevante é o papel da 

biblioterapia que pode se desenvolver em vários ramos tais como biblioteconomia, 

psicologia, educação e medicina. Por meio do auxílio de profissionais que conduzam 

da leitura individual ou em grupo. Assim, a partir das múltiplas experiências 

compartilhadas por muitas pessoas o indivíduo encontra o conforto para o corpo e a 

mente, através da liberação de emoções presas, que quando disseminadas viram 

“fardos” leves.  
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4.2 Tipos de Biblioterapia 

 

Por ser um programa que utiliza diversos materiais de leitura como auxílio 

nos tratamentos de problemas emocionais e psicológicos, por meio da intervenção 

de profissionais capacitados para tal. Conforme a literatura estudada a biblioterapia 

pode ser dividida em três tipos: biblioterapia institucional, biblioterapia clínica e 

biblioterapia para desenvolvimento pessoal.  

Independentemente do tipo de biblioterapia, ela pode ser exercida por 

bibliotecários- com formação para tal, psicólogos, médicos ou outros profissionais 

capacitados para tal. 

 

4.2.1 Biblioterapia Institucional 

 

É um tipo de biblioterapia que se efetiva, de maneira individualizada ou 

coletiva, em organizações, por meio da leitura destinada aos trabalhadores que 

estejam enfrentando algum conflito psicológico ou emocional para que esses 

possam compreendê-los de tal modo a expurga-los.  

Entende-se por biblioterapia institucional:  

[...] um tipo de auxílio aplicado em grupo ou individual e 
personalizado que uma empresa presta, através de uma equipe de 
profissionais, aos seus usuários, enfocando aspectos das doenças 
mentais, distúrbios de comportamento, ajustamento e 
desenvolvimento pessoal, fornecendo literatura sobre o assunto. Este 
material é usado nas sessões, devendo ser aplicado por um conjunto 
de profissionais, que inclua um bibliotecário treinado e 
acompanhamento de profissionais de saúde ou educação, 
dependendo do tipo de trabalho a ser feito. O seu objetivo é prestar 
informação ao usuário e esclarecê-lo sobre um problema específico, 
ajudá-lo na tomada de decisão e reorientação de seu comportamento 
conforme o objetivo definido para o trabalho (MARCINKO, 1989 apud 
FERREIRA, 2003, p. 39). 

Segundo Pereira (1996 apud Sousa et al, 2013 p. 22), a biblioterapia 

institucional, “[...] é a que se refere ao uso de literatura – primeiramente didática- 

com clientes, individualmente, e que já se encontra institucionalizada”. Logo, esse 

tipo de biblioterapia busca trabalhar conflitos percebidos nas organizações.  

Consideramos também, que em organizações de saúde também pode se praticar a 

biblioterapia institucionalizada, principalmente, no caso de pacientes internados com 

doenças crônicas ou que exijam tempo maior de internação. 
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4.2.2 Biblioterapia Clínica  

 

É um tipo de biblioterapia onde obedece a um programa bem planejado, 

com o intuito de atender pessoas com problemas emocionais, sociais e psicológicos.  

Tem a participação de bibliotecários, psicólogos e médicos. De acordo 

com Ferreira (2003, p. 38): 

Biblioterapia clínica é destinada às pessoas com sérios problemas de 
comportamento social, emocional, moral, etc. Sua aplicação tem sido 
predominantemente em instituições de saúde, como hospitais, 
clínicas, organizações de saúde mental, embora ocorra também em 
clínicas privadas. 

 
A biblioterapia clínica pode ser ministrada tanto em grupo quanto 

individualmente, tem como perspectiva pessoas com problemas mentais ou distúrbio 

comportamental. Conforme Sousa (2012, p.41). 

A biblioterapia clínica visa um auxílio a um grupo selecionado para o 
tratamento ou individualmente em determinada clínica ou hospital. 
Possui um enfoque em pessoas com problemas de saúde mental e 
distúrbio comportamental. Dessa forma, com profissionais 
adequados e com a utilização de materiais devidamente 
selecionados, que sejam de acordo com o perfil dos pacientes. 

 
4.2.3 Biblioterapia para desenvolvimento pessoal 

 

A biblioterapia para desenvolvimento pessoal caracteriza-se por 

programas educacionais voltados para crianças e adolescentes com o intuito de 

prevenir e corrigir.  

De acordo com Ferreira (2003, p.39), “a biblioterapia para o 

desenvolvimento pessoal é descrita como apoio literário personalizado para 

possibilitar um desenvolvimento normal e progressivo da pessoa que procurou 

ajuda”. Conforme Sousa (2012, p. 41) 

O tratamento através da biblioterapia, visando o desenvolvimento 
pessoal, é realizado através de leituras e atividades diversas, como 
dança teatro, contação de histórias, desenhos, filmes, entre outros. 
Essas atividades são formas alternativas de se contribuir para o 
melhor aprofundamento das leituras direcionadas.  

Esse tipo de biblioterapia pode ser usado para qualquer tipo de público, 

desde crianças e idosos, pois como o nome mesmo já diz, o objetivo dessa terapia é 

o desenvolvimento pessoal. 



23 
 

 
5 CONTRIBUIÇÕES DA PSICOTERAPIA PARA A BIBLIOTERAPIA  

 

Com a inclusão da biblioterapia em diferentes cenários, podendo seus 

métodos serem aplicados a diversas pessoas, em seu escopo inclui elementos da 

psicoterapia, a saber: catarse, humor, identificação, introjeção, projeção e 

introspecção.  

O simples ato de ler textos ficcionais, ou ouvir histórias, pode provocar um 

bem estar que ultrapassa o corpo físico. Isso ocorre porque a leitura de ficção, 

conforme Caldin (2010, p.121), ativa processos mentais conscientes e inconscientes 

no leitor, dentre eles: a catarse, a identificação e a introspecção. 

Se o envolvimento com a história produzir a catarse, a identificação 
ou a introspecção (não necessariamente concomitantes ou 
sucedâneas), tal história cumpriu o propósito terapêutico, mesmo que 
isso não fique visível ou não seja facilmente detectado. De fato, no 
mais das vezes, apenas o atingido sabe em que medida o texto 
permitiu-lhe trabalhar as emoções, ativar a imaginação ou fazer uma 
reflexão. 

A biblioterapia tem viés da Psicologia e Psiquiatria. Desse modo, o 

sucesso de uma depende diretamente da outra. 

Na psiquiatria: é aplicada com a finalidade de curar distúrbios 
psíquicos já instalados no indivíduo. Os livros podem atuar como 
elemento auxiliador nas diversas fases. Na psiquiatria, a Biblioterapia 
é um valioso coadjuvante, pois há casos em que o doente tem 
grande dificuldade de expressão e comunicação, exigindo um 
tratamento anterior à terapia propriamente dita. (SEITZ, 2000, p.30). 

Para que se efetive uma boa vivência na biblioterapia, faz-se necessário 

conhecer os elementos da psicoterapia, os quais serão apresentados a seguir:  

 

5.1 Catarse  

 

A palavra catarse é entendida como o processo de purificação, de 

liberação de expurgo.  No dicionário de Psicologia de Stratton; Hayes (1993, p.40) o 

termo catarse significa a “súbita ação de tensão ou ansiedade resultante dos 

processos de revelação de traumas ou ideias reprimidas”. Acrescenta, também que 

“o processo da catarse é considerado como a satisfação de liberar a energia 

emocional acumulada”.  
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Já para Galimberti (2002, p.173) a catarse é conceituada como “a 

libertação do indivíduo de uma contaminação ou ‘miasma’ que danifica e corrompe a 

sua natureza”.  

Na mesma linha, Caldin (2009, p. 153) entende a catarse como purgação, 

purificação. O filósofo grego Aristóteles acreditava que através da catarse, era 

possível eliminar do corpo os males e estabelecer o equilíbrio da saúde.  A autora 

diz, ainda o que a catarse é a liberdade emocional; é através dela que é possível 

retirar a carga negativa acumulada no corpo, “a catarse consiste em se livrar de 

tensões e de ansiedades”. (CALDIN, 2009, p. 155). 

Conforme, Komosinski, Zordan e Menegolla (2007) a palavra como 

função terapêutica pode influenciar de modo a causar alívio de emoções quando 

bem direcionadas. A terapia da palavra é conhecida desde que o homem se 

preocupou com a terapia da alma ou do espírito, identificados com a “palavra”.  

Portanto, não importa que elas sejam do autor, do texto, do terapeuta 

provoca a catarse, alívio de emoções. As palavras existentes nos textos 

proporcionam identificação com os personagens ou ainda as experiências vividas 

por este, o texto provoca uma resposta ao leitor, pois as palavras tem o poder de 

influenciar, causar alguma reação em leitor. 

a palavra do texto literário, já dizia Aristóteles na Poética, provoca a 
catarse (Katharsis), a vivência de emoções, de situações propostas 
pelo texto e que, vivida pelas personagens, levam ao alivio de 
tensões. A palavra do texto, por ser naturalmente dialógica, provoca 
a interação texto/leitor. A palavra do outro pode comunicar afeto, 
pode influenciar, convencer, provocar dor, angústia, alegria, 
entusiasmo. Ora se as palavras influenciam as pessoas, são meios 
eficazes para provocar modificação de comportamentos. Isto 
ocorrerá com maior facilidade, quando as palavras que ensinam e 
aconselham forem ditas de forma a provocar prazer, como aquelas 
dos bons textos literários.  (KOMOSINSKI, ZORDAN E 
MENEGOLLA, 2007, p. 87). 

As emoções causadas pela leitura, por meio da linguagem própria da 

literatura, principalmente das metáforas, agem num nível sutil do ser e de forma 

inconsciente provocam diversas sensações que vão ser repercutidas no corpo físico, 

como por exemplo, a liberando as emoções que estavam reprimidas.  

A leitura tem uma função catártica quando um indivíduo busca não 
apenas o conhecimento como também o entretenimento. As palavras 
são uma ferramenta essencial do tratamento do espírito, que podem 
convencer, emocionar, influenciar fornecendo uma catarse 
aristotélica. Nesse efeito catártico, é possível substituir o teatro 
(tragédias clássicas) pelas obras literárias, uma vez que provocam 
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emoções e paixões. Portanto, catarse pode ser entendida como 
pacificação, tranquilidade e alívio das emoções. É nessa concepção 
que a leitura de obras literárias desempenham uma função catártica.    
(VALÊNCIA E MAGALHÃES, 2015, p. 14) 

 

A catarse permite ao individuo a pacificação, tranquilidade e pacificações 

de suas emoções, por meio de obras literárias que provoquem emoções nos 

mesmos.  

 

5.2 Humor  

 

 Outro elemento da psicoterapia é o humor que nas palavras de Valência e 

Magalhães (2015, p. 14) provoca o riso e foi desde muito tempo   

[...] utilizado para fins filosóficos; o riso é tão essencial quanto o falar 
e o pensar. O humor é uma forma pela qual o indivíduo visa se 
proteger da dor. Como a rebelião do ego, transforma o objeto de dor 
em prazer. Durante a leitura, pode captar as sensações do texto 
como, por exemplo, o humor que transforma o que seria objeto de 
dor em objeto de prazer. 

Na mesma compreensão, Dalgalarrondo (2000, p. 120) diz que o “humor, 

ou estado de ânimo, é definido como o tônus afetivo do indivíduo, o estado 

emocional basal e difuso no qual ele se encontra em determinado momento”.   

O humor é essencial para a biblioterapia, pois proporciona ao individuo a 

sensação de bem-estar, de modo a fazê-lo ‘esquecer’ da dificuldade enfrentada. É 

mediante a capacidade de humor de um texto que ocorre o processo terapêutico da 

leitura. 

 

5.3 Identificação  

 

Segundo Roudinesco e Plon (1998 apud Caldin, 2009, p. 168), a 

identificação é o termo empregado em psicanálise para designar “o processo central 

pelo qual o sujeito se constitui e se transforma, assimilando ou se apropriando, em 

momentos-chave de sua evolução, dos aspectos, atributos ou traços dos seres 

humanos que o cercam”. 

A identificação é a procura por um modelo para seguir ou se identificar, 

que pode se moldar total ou parcialmente. A leitura conduz a pessoa a uma 
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familiarização com alguma situação ou personagem do texto, podendo colocar-se no 

lugar do personagem.  

 Na biblioterapia a identificação é de suma importância para o tratamento, 

pois o indivíduo pode extrair das experiências de leitura personagens que estejam 

em situações semelhantes as suas, desta maneira o indivíduo pode ver a situação 

que está enfrentando refletida na história de um personagem, podendo assim 

observar seu problema sob um novo ângulo. 

 

 

5.4 Introjeção 

Compreende-se por introjeção a capacidade de absorver ou repelir 

características de outras pessoas ou grupos. De acordo com Caldin (2001, p. 9), “a 

introjeção constitui-se em um processo evidenciado pela investigação analítica”. Ou 

seja, é por meio dessa interiorização de características e aspectos desejáveis de 

outras pessoas e grupos que ocorre a introjeção. Conforme Valência e Magalhães 

(2015, p. 14).  

A introjeção está estreitamente relacionada com a identificação. É 
um processo no qual o indivíduo interioriza os aspectos desejáveis 
dos personagens da ficção, experimentam situações que na vida real 
não se sente capaz de suportar e atribui a si qualidades destes 
personagens, absorvendo-as como se fossem suas. 

A introjeção está relacionada com a identificação. Pode ser entendido 

como um processo pelo qual o indivíduo interioriza os aspectos desejáveis dos 

personagens da ficção experimentando situações que na vida real não se sentem 

capaz de suportar e atribui a si qualidades destes personagens, absorvendo-as 

como se fossem suas.  

 

5.5 Projeção 

 

Projeção é a capacidade que o indivíduo tem em construir suas defesas 

mediante situações que enfrenta. 

Para Jung (1986) a projeção “é a forma como a psique interage com o 

mundo e se distingue dele”. Ela pode ser positiva ou negativa sendo “um mecanismo 

psíquico geral perfeitamente normal sendo percebida como um recurso para o 

autoconhecimento”. Ele nos diz ainda que  



27 
 

A consequência da projeção é um isolamento do sujeito em relação 
ao mundo exterior, pois em vez de uma relação real o que existe é 
uma relação ilusória. As projeções transformam o mundo externo na 
concepção própria, mas desconhecida. Por isso, no fundo, as 
projeções levam a um estado de autoerotismo ou autismo, em que se 
sonha com um mundo cuja realidade é inatingível. (JUNG, 1986, 
p.7) 

 

À sua vez, Caldin (2001, p. 10), classifica projeção como “a transferência 

aos outros de nossas ideias, sentimentos, intenções, expectativas e desejos”.  

Para que haja essa passagem de emoções, o indivíduo precisa 

manifestar aquilo que foi assimilado, por meio do diálogo, que tem um papel 

fundamental, é o trabalho de interpretação em grupo que busca o entendimento real 

do texto. 

 

5.6 Introspecção 

 

A introspecção é uma capacidade de ação de análise das emoções 

íntimas refletindo-se sobre si mesmo. Wundt (1912 apud PEREIRA, 2008, p. 9) 

argumenta que a introspecção para “nossa mente não é nada mais que a totalidade 

de nossas experiências internas, ou seja, nossa ideação, afetividade e volição 

reunidas em uma unidade na consciência”.  

De acordo com Caldin (2001, p.39) a leitura, ao favorecer a introspecção, 

leva o indivíduo a refletir sobre os seus sentimentos – o que é terapêutico, pois 

sempre desponta a possibilidade de mudança comportamental. 
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6 ESTUDO EMPIRICO DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA INTEGRATIVA NA 

LITERATURA BIBLIOTERAPÊUTICA  

 

Para essa pesquisa nos apoiamos em estudos desenvolvidos e 

publicados no ciberespaço, por meio da Revisão Bibliográfica Integrativa (RBI). Essa 

metodologia reúne e resume o conteúdo científico que já foi produzido sobre o tema 

de estudo escolhido, permitindo assim a busca, avaliação e sintetização dos dados 

disponíveis para sua futura contribuição no conhecimento da temática. 

Conforme apresentado na metodologia – 2º capitulo, a RBI é estrutura em 

seis etapas: identificação do tema; estabelecimento de critérios de inclusão e 

exclusão de estudos; identificação dos estudos selecionados; categorização dos 

estudos selecionados; análise dos resultados e apresentação do resultado da 

revisão.  

 

6.1 Identificação do tema  

 

A primeira etapa da revisão integrativa é definir uma questão norteadora, 

ou seja, ela definirá os padrões de busca durante a pesquisa.  

A primeira etapa tem como funcionalidade dar norte para a construção de 
uma revisão integrativa. Nesse sentido, a elaboração da questão que irá 
nortear a pesquisa deve fundamentar-se em definições que o pesquisador 
já compreendeu e estar associada a um raciocínio teórico. A pergunta de 
pesquisa deve ser clara e específica para que possa facilitar a definição dos 
critérios de inclusão/exclusão do estudo, a extração e analise das 
informações e a identificação das estratégias de buscas, definindo os 
descritores e os periódicos a serem pesquisados. (MENDES, SILVEIRA, 
GALVÃO, 2008) 

Nesse sentido, o tema de nosso estudo foi a presença da biblioterapia na 

literatura brasileira, tendo como pergunta de pesquisa: de que modo a literatura 

apresenta a biblioterapia como instrumento de auxílio nos tratamentos de problemas 

psicológicos?  

 

6.2 Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão/ busca ou 

amostragem na literatura 

 

Esta fase caracteriza-se por definição dos elementos de busca nas bases 

de dados, (descritores ou palavras–chave) é também onde se definem quais serão 
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os elementos de inclusão e exclusão no momento em que se obtêm os resultados 

das pesquisas.  

 

 A estratégia de busca utilizada: 

 Operadores booleanos – AND;  

 Aspas; 

 Delimitadores – data (2001 a 2017) / língua (portuguesa). 

 

Palavras-chave:  

 Biblioterapia; 

 Tratamento; 

 Elementos da psicoterapia; 

 

Bases de dados 

As bases de dados de onde foram tiradas as pesquisas são:  

 

 Portal de periódicos da capes; 

 SciELO; 

 LILACS; 

 Google acadêmico. 

 

Dentro dos critérios selecionados para a inclusão e exclusão, definimos 

os seguintes: 

a) Elementos de inclusão: Foram incluídos para orientação da busca dos 

estudos, trabalhos que foram indexados nas bases de dados a partir dos descritores: 

Biblioterapia, tratamento psicológico e elementos da psicoterapia.    

Publicações nacionais do tipo, artigos, teses e dissertações divulgadas 

em língua portuguesa, no período de 2000 a 2017 e artigos que abordem em seu 

conteúdo biblioterapia – tratamento psicológico – elementos da psicoterapia.  

b) Elementos de exclusão: Foram excluídas as publicações que não 

correspondiam à temática da pesquisa, as que não apresentavam texto completo, 

não continham os descritores “biblioterapia”, “tratamento psicológico” e “elementos 
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psicoterapia”. E que também não estejam compreendidas no período de 2000 a 

2017, as publicações repetidas, e as que se encontravam em línguas estrangeiras.  

 

6.3 Identificação dos estudos selecionados 

 

Com as estratégias de inclusão e exclusão estabelecidas no tópico 

anterior, bem como as bases de dados já definidas, agora é preciso identificar os 

trabalhos que atenderão a esses critérios. O quadro -1 apresenta a quantidade de 

trabalhos obtidos seguindo as estratégias de busca. No total, foram recuperados mil 

oitocentos e oitenta trabalhos, dos quais selecionamos, aleatoriamente, apenas dez, 

pois consideramos que do ponto de vista de amostragem validariam a nossa 

pesquisa.  

Quadro 1 - Descritores e bases de dados 

ESTRATÉGIAS DE 
BUSCA 

BASES DE DADOS 

 LILACS SCIELO 
PORTAL DE 

PERIODICOS CAPES 
GOOGLE 

ACADÊMICO 

BIBLIOTERAPIA 05 04 35 1.040 

BIBLIOTERAPIA AND 
TRATAMENTO 

03 02 13 584 

BIBLIOTERAPIA AND 
ELEMENTOS 

PSICOTERAPIA 
0 0 0 194 

TOTAL DE ESTUDOS RECUPERADOS: 1880 
Fonte: Elaborado pela autora 

No próximo quadro (2) estão expostos os dez trabalhos selecionados, 

sendo identificados: Base de dados de onde foi retirado, título e o ano. 

  
Quadro 2 - Estudos selecionados para a composição da pesquisa 

ESTUDO 
BASE DE 

DADO 
TÍTULO DO ESTUDO ANO 

01 LILACS 
BIBLIOTERAPIA: ESTUDO COMPARATIVO DAS 
PRÁTICAS BIBLIOTERÁPICAS BRASILEIRAS E 

NORTE- AMERICANAS 
2017 
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ESTUDO 
BASE DE 

DADO 
TÍTULO DO ESTUDO ANO 

02 CAPES 
BIBLIOTERAPIA PARA CRIANÇAS INTERNADAS 
NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSC: UMA 

EXPERIÊNCIA 
2002 

03 CAPES 
BIBLIOTERAPIA: UMA PRÁTICA PARA O 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
2003 

04 SCIELO 
AÇÕES E PROJETOS DE BIBLIOTERAPIA: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA BRASILEIRA 
2013 

05 
GOOGLE 

ACADÊMICO 
A LEITURA COMO FUNÇÃO TERAPÊUTICA 2001 

06 
GOOGLE 

ACADÊMICO 
A LEITURA COMO TRATAMENTO: DIVERSAS 

APLICAÇÕES DA BIBLIOTERAPIA 
2011 

07 
GOOGLE 

ACADÊMICO 

BIBLIOTERAPIA: ESTUDO DE REVISÃO E 
COMPARATIVO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA E 

NORTE AMERICANA 
2012 

08 
GOOGLE 

ACADÊMICO 

BIBLIOTERAPIA: ATIVIDADES DE LEITURA 
DESENVOLVIDAS POR ACADÊMICOS DO CURSO 

DE BIBLIOTECONOMIA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA 

2005 

09 
GOOGLE 

ACADÊMICO 
BIBLIOTERAPIA: ESTADO DA QUESTÃO 2013 

10 
GOOGLE 

ACADÊMICO 

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 

Fonte: dados de pesquisa 

 

Selecionados os trabalhos, agora é preciso verificar sua validade, sua 

confiabilidade para que possa compor o corpo da pesquisa. 

Para extrair as informações dos artigos é necessário criar uma ferramenta 

de análise, onde se possa avaliar o que se vai extrair dos artigos de modo que eles 

respondam a questão proposta no estudo.  

  Validade descritiva: refere-se à identificação de estudos relevantes por 

meio de todas as estratégias acessíveis de busca. 
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 Validade interpretativa: compreende o reconhecimento da 

correspondência entre os dados registrados pelo revisor e sua interpretação com o 

conteúdo do estudo.  

 Validade teórica: diz respeito à credibilidade dos métodos desenvolvidos 

para atingir a síntese das evidências científicas que o revisor forneceu. 

Visando melhor entendimento da validação dos resultados, os 

apresentamos no quadro-3. 

 

Quadro 3 - Validades dos estudos selecionados (validade descritiva, interpretativa, 
teórica)  

ARTIGOS 
VALIDADE 

DESCRITIVA 
VALIDADE 

INTERPRETATIVA 
VALIDADE 
TEÓRICA 

Biblioterapia: estudo 
comparativo das 

práticas 
biblioterápicas 

brasileiras e norte- 
americanas 

O estudo é 
válido, pois foi 

extraído de uma 
base de dados – 

LILACS. 

O conteúdo da 
pesquisa condiz com 
o título, com o resumo 

e com as palavras-
chave descritas pelo 

autor. 

Foi realizada uma revisão 
de literatura, com pesquisas 

extraídas de bases de 
dados, não houve pesquisa 

de campo. 

Biblioterapia para 
crianças internadas 

no hospital 
universitário da 

UFSC: uma 
experiência. 

O estudo é 
válido, pois foi 

extraído de uma 
base de dados – 

PORTAL DE 
PERIODICOS DA 

CAPES 

O conteúdo condiz 
com o título e com o 
resumo, quanto ás 
palavras-chave um 

dos elementos – 
Leitura – não foi bem 

contemplado. 

O trabalho se caracterizou 
por uma pesquisa de 

campo, onde os 
instrumentos de aplicação e 
avaliação do trabalho foram 
bem definidos e seguidos 

com rigor. 

Biblioterapia: uma 
prática para o 

desenvolvimento 
pessoal 

O estudo é 
válido, pois foi 

extraído de uma 
base de dados - 

PORTAL DE 
PERIODICOS DA 

CAPES 

O conteúdo condiz 
com o título, resumo e 

palavras – chave. 

A pesquisa é descritiva, 
baseou-se em autores 

competentes da área para 
estabelecer diretrizes para 
formular um programa de 

biblioterapia, onde 
bibliotecários pudessem 

realizar a mediação leitura 
e paciente. 

Ações e projetos de 
biblioterapia: uma 

revisão de literatura 
brasileira 

O estudo é 
válido, pois foi 

extraído de uma 
base de dados – 

SCIELO 

Tanto o título como o 
resumo e as palavras-

chave estão bem 
contemplados no 

conteúdo da 
pesquisa. 

A pesquisa se trata de uma 
revisão de literatura que 

analisa projetos de 
biblioterapia no Brasil. Na 
pesquisa são relatados os 

projetos separados por 
região. O trabalho apesar 
de pouco extenso é bem 

completo. 
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ARTIGOS 
VALIDADE 

DESCRITIVA 
VALIDADE 

INTERPRETATIVA 
VALIDADE 
TEÓRICA 

A leitura como 
função terapêutica 

O estudo é 
válido, pois foi 

extraído de uma 
base de dados- 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

O conteúdo da 
pesquisa condiz com 
o proposto no título, 

no resumo e nas 
palavras-chave. 
Chegando até a 

exceder, abordando 
mais assuntos do que 

propriamente 
estabelecidos. 

A pesquisa buscou trazer 
outros estudos para 

embasar de forma mais 
completa o trabalho, todos 
os assuntos propostos pelo 
autor foram rigorosamente 

abordados. 

A leitura como 
tratamento: diversas 

aplicações da 
biblioterapia 

O estudo é 
válido, pois foi 

extraído de uma 
base de dados- 

GOOGLE 
ACADÊMICO. 

O conteúdo da 
pesquisa condiz com 

o título, resumo e 
palavras-chave. 

Contudo aborda todos 
os tópicos sem se 

aprofundar em 
nenhum. 

Foram utilizados outros 
estudos para embasar a 
pesquisa, contudo foi de 

modo bem superficial, não 
havendo assim, maior 

detalhamento de assunto 
por parte do autor. 

Biblioterapia: estudo 
de revisão e 

comparativo da 
produção brasileira 
e norte americana. 

O estudo é 
válido, pois foi 

extraído de uma 
base de dados- 

GOOGLE 
ACADÊMICO. 

O conteúdo da 
pesquisa condiz com 

o título, resumo e 
palavras-chave. 

Caracteriza-se por uma 
revisão de literatura que 

busca mostrar os conceitos 
gerais, práticas e projetos 

biblioterápicos tanto no 
Brasil quanto fora dele, 

fazendo uma comparação 
de como são tratados os 
projetos de biblioterapia 

aqui no Brasil e no mundo. 

Biblioterapia: 
atividades de leitura 
desenvolvidas por 

acadêmicos do 
curso de 

biblioteconomia da 
Universidade 

Federal de Santa 
Catarina 

O estudo é 
válido, pois foi 

extraído de uma 
base de dados- 

GOOGLE 
ACADÊMICO. 

O conteúdo condiz 
tanto com o título, 

tanto com resumo e 
com palavras-chave. 
Foi seguido á risca os 
elementos propostos 

pelo autor. 

A pesquisa buscou mostrar 
os resultados do trabalho 

realizado por estudantes de 
biblioteconomia em locais e 

públicos de sua escolha, 
utilizando como método a 

biblioterapia, todos os 
trabalhos foram realizados 

seguindo os preceitos e 
aplicação da biblioterapia. 
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ARTIGOS 
VALIDADE 

DESCRITIVA 
VALIDADE 

INTERPRETATIVA 
VALIDADE 
TEÓRICA 

Biblioterapia: estado 
da questão 

O estudo é 
válido, pois foi 

extraído de uma 
base de dados- 

GOOGLE 
ACADÊMICO. 

O conteúdo condiz 
com o resumo, quanto 
ao título, este é muito 

vago para definir a 
riqueza do conteúdo. 

As palavras-chave 
contemplam apenas 
parte dos assuntos 

abordados. 

O trabalho é uma revisão 
de literatura onde faz um 
panorama conceitual da 

biblioterapia e suas 
aplicações. É um texto que 

conseguiu de fato ser 
objetivo ao mesmo tempo 

completo em sua revisão de 
literatura. 

A utilização da 
biblioterapia no 
ensino superior 

como apoio para a 
autoajuda: 

implementação de 
projeto junto aos 

educandos em fase 
de processo 
monográfico 

O estudo é 
válido, pois foi 

extraído de uma 
base de dados- 

GOOGLE 
ACADÊMICO. 

O título e o resumo 
condizem com o 
conteúdo, mas 

algumas palavras-
chave empregadas 
foram utilizadas em 

não foram muito bem 
empregadas. 

O estudo de uma pesquisa 
de campo, onde é avaliado 

o uso da biblioterapia 
durante o processo 

monográfico como meio de 
autoajuda, os instrumentos 
de avaliação não estão bem 
delimitados, deste modo, os 

resultados ficaram 
comprometidos. 

Fonte: dados de pesquisa  

 

As análises dos dez estudos escolhidos se mostraram satisfatórias, pois 

todos se encaixaram na validade descritiva, ou seja, todas as pesquisas foram 

obtidas de fontes confiáveis – bases de dados.  

Quanto á validade interpretativa, seis dos trabalhos atenderam ao 

requisito de título, resumo e palavras- chave estarem contemplados no conteúdo.  

Quatro artigos não atenderam esses pré-requisitos, pois as palavras-

chave não estavam contempladas na pesquisa.  

Quanto á validade teórica, apenas dois estudos não atenderam aos 

requisitos propostos para sua validação, pois não souberam definir bem os 

instrumentos de avaliação dos resultados de sua pesquisa.  

No geral, pode-se observar que todos os estudos atenderam o critério de 

validade descritiva.   
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6.4 Categorização dos estudos selecionados 

 

Após a seleção dos textos e sua validação, foi elaborado um mecanismo 

de categorização, onde cada trabalho foi analisado, observando seus pontos fortes e 

fracos, que foram pré-estabelecidos no quadro – 4.  

 

Quadro 4 - Elementos de avaliação 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO 
PONTOS 

FORTES 

PONTOS 

FRACOS 

Biblioterapia X X 

Aplicações da biblioterapia X X 

História da biblioterapia X X 

Utilização da biblioterapia em tratamentos 

psicológicos 
X  

Elementos da psicoterapia X  

Fonte: elaborado pela autora 
 

Mediante a esse quadro (4) foi possível estabelecer como cada trabalho 

será avaliado, pois a partir dos elementos escolhidos e do seu nível, definido como 

ponto forte e ponto fraco, permitirá que cada trabalho seja analisado e à medida que 

os elementos de avaliação aparecerem nos artigos mais “forte” fica e isso determina 

sua importância.  

O ponto forte contêm assuntos relacionados aos descritores - 

biblioterapia, história, suas aplicações, tratamento psicológico e elementos da 

psicoterapia – para se enquadrarem neste tópico, a pesquisa deveria apresentar 

principalmente dois assuntos, utilização da biblioterapia em tratamento psicológico e 

elementos da psicoterapia, expressando estes dois tópicos automaticamente serão 

considerados pontos fortes, mas podem conter também os demais assuntos. 

 Os pontos fracos foram definidos como estudos que não constem 

assuntos como tratamento psicológico por meio da biblioterapia e elementos da 

psicoterapia, ou apenas um destes tópicos.  

 O quadro (5) mostrará o mecanismo de categorização utilizado nos 

trabalhos para verificarem o seu grau de importância mediante ao estabelecimento 

de seus pontos fortes e fracos, nele também é apresentado os objetivos dos 

trabalhos.  
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Quadro 5 - Pontos fracos e fortes dos estudos selecionados 

AUTOR OBJETIVO PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

SANTOS, 
et al.(2017) 

 

A pesquisa objetivou 
mostrar projetos na 

temática da 
biblioterapia no 

contexto Brasileiro e 
Norte Americano, 

visando compreender 
as fases da 

biblioterapia. 

Aborda de maneira 
superficial os 
conceitos e 

aplicações dos 
elementos da 
psicoterapia. 

Descreve bem como a 
biblioterapia pode ser 
utilizada, ou seja, em 

tratamentos de conflitos 
tanto psicológicos quanto 
físicos, e a sua utilização 
em hospitais e escolas. 

CALDIN, 
(2002) 

 

O objetivo da pesquisa 
foi humanizar o 

processo de tratamento 
das crianças realizando 

a leitura de histórias 
com propósitos 
terapêuticos. 

Aborda de modo 
superficial conceitos 
da biblioterapia, bem 
como suas possíveis 

aplicações, não 
descreve sua 

história. Menciona 
rapidamente alguns 

conceitos dos 
elementos da 
psicoterapia. 

Descreve bem a utilização 
da biblioterapia no 

tratamento de fragilidades 
emocionais de crianças 
hospitalizadas, dando 
ênfase no elemento 

psicoterapêutico – catarse. 
Relata com riqueza de 

detalhes como foi realizado 
o projeto e os resultados 
positivo ocasionado pela 

biblioterapia. 

FERREIRA, 
(2003) 

 

Objetivo da pesquisa é 
relatar investigações 

acerca da Biblioterapia, 
visando a interpretação 

da elaboração de 
Programas 

Biblioterápicos Básicos 
para o desenvolvimento 

pessoal. 

Aborda de maneira 
superficial elementos 
da psicoterapia. Não 

descreve como a 
biblioterapia pode ser 

utilizada em 
tratamentos 
psicológicos. 

A pesquisa é bem 
trabalhada, pois aborda de 
forma bem aprofundada as 

etapas do processo de 
biblioterapia, como deve 

ser aplicada por 
bibliotecários, descreve 
com riqueza de detalhes 
conceitos e a história da 

biblioterapia. 

SOUSA, 
et al 

(2013) 
 

A pesquisa tem como 
objetivo mostrar as 

práticas biblioterápicas 
no Brasil. Procura 

mostrar também os 
conceitos gerais, 

práticas e projetos 
brasileiros, 

A pesquisa não 
aborda elementos da 

psicoterapia e 
aborda 

superficialmente a 
utilização da 

biblioterapia em 
tratamento de 

conflitos 
psicológicos. 

A pesquisa apesar de curta 
abrange bem assuntos 

como história da 
biblioterapia, conceitos, 
tipos de biblioterapia, 

critérios para elaboração 
de programas 

biblioterápicos e os 
projetos de biblioterapia 

existentes em cada região 
do Brasil. 
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AUTOR OBJETIVO PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

CALDIN, 
(2001) 

 

Os objetivos da 
pesquisa são fornecer 
um referencial teórico 
da biblioterapia aos 
estudantes de 
biblioteconomia e 
bibliotecários que 
nutram o desejo de 
trabalhar com a função 
terapêutica da leitura. 
 

Relata pouco sobre a 
história da 
biblioterapia 

Oferece uma pesquisa 
completa, pois conceitua 
bem a biblioterapia, como 
também suas aplicações, 
fala sobre elementos da 
biblioterapia, descreve sua 
utilização em tratamentos 
psicológicos, traz exemplos 
de outros estudos que 
comprovam a eficiência da 
leitura como forma de 
terapia. 

ALMEIDA, 
(2011) 

 

A pesquisa tem como 
objetivo oferecer um 
referencial teórico da 
biblioterapia aos 
estudantes de 
biblioteconomia e 
profissionais da área 
que tenham o desejo de 
trabalhar com a função 
terapêutica da leitura. 
Para tanto, apresenta-
se de forma didática, 
contemplando os 
objetivos e os conceitos 
da biblioterapia, o 
método 
biblioterapêutico, e as 
aplicações da 
biblioterapia. 

A pesquisa trata 
todos os tópicos 
apresentados – 
conceitos, história, 
aplicações, 
elementos da 
psicoterapia – de 
modo bastante 
superficial. 

O estudo conceitua 
biblioterapia, sobre sua 
história, fala sobre suas 
aplicações, bem como de 
sua utilização no 
tratamento de conflitos 
psicológicos e descreve  
bem os elementos da 
psicoterapia. 
 

SOUSA, 
(2012) 

 

A pesquisa teve como 
objetivo mostrar os 
conceitos gerais, 
práticas e projetos 
(brasileiros e norte 
americanos). 
Além de descrever todo 
o histórico da leitura no 
Brasil, enfatizando a 
importância da 
biblioterapia. 

A pesquisa se detém 
muito falando a cerca 
de leitura. 

É uma pesquisa muito 
completa, onde fala da 
biblioterapia, sua historia, 
aplicações, elementos da 
psicoterapia, utilização da 
biblioterapia em conflitos 
psicológicos e físicos, 
etapas da biblioterapia e 
seus tipos. 
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AUTOR OBJETIVO PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

CALDIN, 
(2005) 

 

O objetivo da pesquisa 
é relatar a experiência 
de acadêmicos do 
Curso de 
Biblioteconomia da 
Universidade Federal 
de Santa Catarina, 
Brasil, no 
desenvolvimento de 
atividades de leitura 
com possibilidades 
terapêuticas. 

Conceitua 
superficialmente a 
biblioterapia, bem 
como sua origem, 
não menciona sua 
utilização como 
método para 
tratamentos de 
conflitos 
psicológicos. 

O estudo trabalha bastante 
elementos da psicoterapia, 
principalmente catarse, 
falando de sua origem e 
por meio de aplicações em 
projetos que utilizam a 
biblioterapia como meio de 
trabalho. 

ABREU, 
et al 

(2013) 
 

É uma pesquisa que 
tem como objetivo dar 
uma panorâmica 
conceitual da 
biblioterapia para um 
melhor conhecimento 
da área, para 
compreender as suas 
raízes e perspectivar o 
seu devir. 

Não ter se 
aprofundado mais 
nos estudos que 
relatavam a 
eficiência da 
biblioterapia quando 
utilizada como forma 
de tratamento. 

Apesar de ser um artigo 
breve, ele é bem completo, 
pois descreve com 
riquezas de detalhes a 
definição de biblioterapia, 
sua origem, aplicações, 
sua utilização como meio 
de tratamento de conflitos 
psicológicos, define bem 
como relaciona a os 
elementos da psicoterapia 
na utilização da 
biblioterapia. 

BAHIANA, 
(2009) 

 

A pesquisa tem como 
objetivo avaliar os 
efeitos da biblioterapia 
durante o processo de 
monografia de 
estudantes do oitavo 
semestre de pedagogia 
Faculdade de Ciências 
Educacionais - FACE 

Não menciona 
elementos da 
psicoterapia, fala 
superficialmente dos 
resultados da 
pesquisa, não 
descreve as 
aplicações da 
prática. 

Conceitua biblioterapia, fala 
de sua origem, menciona a 
utilização como forma 
aliviar estresse e 
ansiedade ocasionada por 
este período. 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

6.5 Análise e interpretação dos resultados  

 

Após a categorização, os dados obtidos foram analisados e a partir deles 

apresentados quais trabalhos atenderam totalmente os objetivos dessa pesquisa 

(que foi mostrado na próxima seção, no quadro- 6). Ou seja, foi escolhido o artigo 

mais completo, baseado nos parâmetros estabelecidos nesta pesquisa.   



39 
 

Durante a avaliação das pesquisas, observou-se que muito dos estudos 

contemplavam a maior parte dos elementos de análise, estabelecidos nas categorias 

de busca.  

Na categoria biblioterapia todos os estudos conceituaram o assunto cinco 

deles conceituaram de modo superficial, mas citando autores importantes na área e 

cinco estudos se aprofundaram na descrição de biblioterapia, ou seja, trataram de 

modo mais completo sua conceituação.   

Na categoria aplicações, apenas em um artigo houve descrição superficial 

com pouca conceituação do assunto, pois os demais relataram os campos que a 

biblioterapia poderia ser usada, como hospitais, abrigos, universidades, entre outros. 

Além de mencionar os tipos de biblioterapia existentes.  

Na categoria de conceituação da história, oito artigos abordaram a 

evolução da prática biblioterapêutica de modo mais completo, apenas em dois 

artigos houve uma conceituação menos profunda do assunto.  

Em relação aos dois pontos chave da análise, a utilização da biblioterapia 

como auxílio para tratamentos e conceituação de elementos da psicoterapia, dos 

textos analisados, sete artigos abordaram esse dois tópicos de modo mais amplo e 

mais completo. Contrariamente três descreveram superficialmente os assuntos. Nos 

artigos foi dado ênfase nos conflitos relacionados a estresse e ansiedade, relatando 

que o uso da leitura dirigida pode ser muito eficaz no quesito de amenizar os 

transtornos causados por estes conflitos e que esta terapia pode ser aplicada por 

bibliotecários e psicólogos. A biblioterapia é tida como uma forma de auxiliar no 

combate e possível tratamento dessas patologias, quando ministradas por 

bibliotecários ou psicólogos, pois propicia sociabilização e ajuda necessária para 

resolução dos conflitos enfrentados.  

A biblioterapia como apoio a tratamentos psicológicos permite ao 

indivíduo se capacitar com o intuito de se autoconhecer, oferecer leituras que façam 

com que o leitor libere processos inconscientes. Em alguns dos artigos analisados a 

biblioterapia entra como projeto que são aplicados nas mais diferentes instituições, 

além de hospitais e escolas, ela está sendo implantada nas universidades como 

meio para auxiliar estudantes do ensino superior a lidarem melhor com a rotina de 

estudos propostos pela universidade. Os artigos avaliados mostram ainda as etapas 

concernentes a biblioterapia, sendo estas bem detalhadas.   
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6.6 Apresentação do resultado da revisão 

 

Após completar todas as etapas da revisão bibliográfica integrativa, desde 

a apresentação do tema até a análise e interpretação dos resultados, chegou-se a 

apresentação do resultado da revisão, ou seja, mostramos quais trabalhos 

atenderam efetivamente aos objetivos da pesquisa, apresentando título, base de 

dados de onde foi recuperado e a justificativa.  

 Dos dez trabalhos selecionados, 3 se encaixam totalmente na proposta 

da pesquisa, e se encontram listados no quadro (6): 

 

Quadro 6 - Estudos que contemplaram os objetivos da pesquisa 

TÍTULO 
BASE DE 
DADOS 

JUSTIFICATIVA 

Biblioterapia: estudo 
de revisão e 
comparativo da 
produção brasileira e 
norte americana.  

GOOGLE 
ACADÊMICO  

Descreve bem o conceito de biblioterapia, 
explana com clareza suas aplicações. Além 
de abordar como a biblioterapia pode ser 
usada em tratamento de conflitos 
psicológicos e físicos e conceitua elementos 
da psicoterapia.  

Biblioterapia: 
atividades de leitura 
desenvolvidas por 
acadêmicos do curso 
de biblioteconomia da 
Universidade Federal 
de Santa Catarina 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

 A pesquisa descreve bem biblioterapia, sua 
origem, aplicações, sua utilização como meio 
de tratamento de conflitos psicológicos, 
define bem como se relacionam os elementos 
da psicoterapia na utilização da biblioterapia.  

Biblioterapia: estado 
da questão 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Descreve com riquezas de detalhes a 
definição de biblioterapia, sua origem, 
aplicações, sua utilização como meio de 
tratamento de conflitos psicológicos ou não, 
define bem como relaciona a os elementos da 
psicoterapia na utilização da biblioterapia.  

Fonte: dados de pesquisa 

 

  



41 
 

7 CONCLUSÃO 

 

Ao se concluir uma pesquisa faz-se necessário retornar aos objetivos 

específicos propostos, de modo a se verificar se eles foram alcançados. Assim, com 

relação ao objetivo de mapear a literatura brasileira referente a biblioterapia que 

contemplem os últimos dezessete anos, constatou-se que já existe certa 

representatividade de trabalhos referentes a temática investigada e publicados nas 

fontes pesquisadas, quais seja: SciELO , Portal Capes, LILACS e Google 

acadêmico.   

Em que concerne a verificar se há elementos da psicoterapia presente 

nos estudos analisados ficou evidente que em alguns trabalhos abordam tais 

elementos, porém, sem maiores aprofundamentos.  

No objetivo de analisar como a biblioterapia é tratada na literatura, 

observando-se os pontos fortes e fracos dessa terapia, consideramos que somente 

três textos analisados se enquadraram na categoria de pontos fortes, posto que 

atendeu todos os elementos de avaliação.   

Diante disso, entendemos que a biblioterapia tem grande contribuição e 

importância para a sociedade, em virtude de ela enfatizar questões como trabalho, 

estresse, ansiedade e etc. e trabalha justamente na possibilidade de mudança 

desses quadros, oferecendo alívio emocional a quem procura a prática.  

A biblioterapia ao longo dos anos sofreu algumas evoluções, inclusive em 

sua denominação e ao longo do tempo sua literatura foi desenvolvendo por meio de 

pesquisas de estudiosos como Orsini, Caldin, Seitz e entre outros que contribuíram 

para o seu crescimento. Atualmente existem projetos de biblioterapia para que mais 

pessoas possam se utilizar dessa prática.  

Por meio da pesquisa pode-se constatar que a biblioterapia pode sim 

oferecer auxílio em tratamento psicológico de pessoas que apresentem conflitos 

tanto de ordem psicológica ou física. Isto porque oferece a estes a possibilidade de 

aliviar tensões ocasionadas pelo cotidiano, com o acompanhamento de 

bibliotecários, psicólogos e ou psiquiatras onde essa terapia seria muito 

interessante.  

Apesar de certa quantidade de trabalhos publicados no Brasil, ainda 

consideramos que a biblioterapia é pouco conhecida na área de Biblioteconomia.  
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Por isso, embora não fosse objetivo desta pesquisa, entendemos que tal 

ação deveria tornar-se mais difundida em hospitais, abrigos, empresas, 

universidades, locais onde a leitura dirigida seria um diferencial na vida de pessoas 

que precisam de alívio para a alma. Para tanto, umas das estratégias seria a criação 

da disciplina nos Cursos de Biblioteconomia. 

Ressaltamos que a realização desta pesquisa não se efetivou sem que 

tivéssemos enfrentado dificuldades, porém, todas elas foram superadas, pois nossa 

motivação em conhecer mais a biblioterapia e sua aplicabilidade foi maior. 

Por fim, temos a intenção de dar continuidade à essa pesquisa, tanto na 

forma de produção de artigos e continuidade da pesquisa na pós-graduação. 
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