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Resumo: Neste artigo, abordo o tema da Biblioterapia, entendida como o cuidado com 

o ser humano por meio das histórias literárias, no contexto da formação humana com 

destaque para o profissional de Biblioteconomia. Apresento o conceito de Educação 

humanizadora de Freire e do papel da literatura enquanto recurso humanizador. 

Destaco algumas iniciativas de universidades brasileiras que incluem a Biblioterapia 

nos cursos de Biblioteconomia e concluo que a Biblioterapia é um recurso simples e 

útil para a formação humana do bibliotecário.  
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1 INTRODUÇÃO 

A Biblioterapia, entendida como o cuidado com o desenvolvimento do ser 

humano por meio da leitura, narração e dramatização de histórias, é uma prática que 

envolve a utilização da literatura ficcional como meio de explorar diversos aspectos 

dos seres humanos. Uma prática que contribui para o bem-estar dos indivíduos e o 

aprendizado sobre aspectos da vida e do mundo. 

A prática da Biblioterapia se divide em dois tipos distintos, a Biblioterapia de 

Desenvolvimento ou Educacional, que pode ser praticada por bibliotecários, 

professores e pedagogos, e a Biblioterapia Clínica, que só deve ser exercida por 

profissionais da saúde, especificamente psicólogos e psicoterapeutas. Por ora, 

dedicarei especial atenção ao primeiro tipo.   

Neste artigo, fundamentado numa pesquisa bibliográfica, irei abordar como a 

Biblioterapia de Desenvolvimento pode ser útil na formação humana dos 

bibliotecários. Parto do princípio de que a Educação, de uma maneira geral, tem 

apresentado uma tendência muito tecnicista, voltada para aspectos técnicos da 

formação profissional e dispensando pouca atenção ao lado sensível – e por que não 

dizer: humano? - do indivíduo. A utilização do potencial terapêutico da literatura, por 

meio do estudo e da prática da Biblioterapia, se apresenta como uma ferramenta útil 

no sentido de desenvolver aspectos mais humanos e um olhar sensível para si e para 

o outro.  

 

2 EDUCAÇÃO E PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO 

A Educação tem papel fundamental na realização da vocação ontológica dos 

seres humanos que é humanizar-se (FREIRE, 1987). E é por meio dela - vista como um 

processo de libertação - que os indivíduos poderão reconhecer-se como tal. Nesse 

sentido, Freire (1987) define o educador humanista como aquele que estimula a 
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capacidade criadora que cada um traz em si. Para tanto, o foco do modelo de Educação 

em Freire é o ser humano.    

Ecco e Nogaro (2015, p. 3526) valendo-se da visão freiriana, afirmam que “uma 

educação autêntica promove a dignidade das pessoas, esperançosa de que vivam 

humanamente, isto é, que sejam capazes de fazerem-se, construírem-se, inventarem-

se, desenvolverem-se”, isso porque, defendem os autores: “não nascemos prontos, 

acabados, satisfeitos. E essa condição, do homem e da mulher de nascerem não feitos, 

exige que, ambos, aprendam a ser gente, a constituírem-se humanos”. 

Percebe-se que na contramão de pontos de vistas como aquele defendido por 

Freire (1987), a Educação na sociedade contemporânea tem tomado outros rumos. 

Segundo Fromm (1969, p. 54-55), esse modelo de sociedade “produz muitas coisas 

inúteis e, no mesmo grau, muita gente inútil. O homem, como um dente de 

engrenagem da máquina de produção, torna-se uma coisa e deixa de ser humano”.  

É exatamente diante do quadro que Fromm (1969) descreve em que o homem 

torna-se apenas peça de uma máquina ou coisa dentro do sistema, que Schiller (2014) 

chama a atenção para a necessidade urgente de valorizar o aspecto do sensível nos 

seres humanos, reforçando a importância do equilíbrio das duas forças que ele vai 

chamar de impulso sensível e impulso formal.  

Segundo Schiller (2014, p. 69), o ser humano não pode experimentar “sua 

humanidade no sentido mais pleno: enquanto satisfaz apenas um destes impulsos ou 

os dois sucessivamente”, pois, “enquanto apenas sente fica-lhe oculta a sua pessoa ou 

sua existência absoluta, e, enquanto apenas pensa, fica-lhe oculta a sua existência no 

tempo, ou seu estado”, é na expressão dessas suas forças que o ser humano consegue 

ter a “intuição plena de sua humanidade”.  

Esse jogo entre os dois impulsos, o sensível e o formal, é definido como: impulso 

lúdico. Para o autor: “quando as duas qualidades se unificam, o homem conjuga a 

máxima plenitude da existência à máxima independência e liberdade, abarcando o 

mundo, em lugar de nele perder-se” (SCHILLER, 2014, p. 64).   
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Proporcionar ao ser humano a oportunidade de expressar tais qualidades e, 

dessa forma, exercitar a sua humanidade seria um dos papeis da Educação, sob o 

ponto de vista apresentado por Freire (1987). Utilizar as expressões artísticas é uma 

estratégia útil para tal finalidade. Pois, segundo Nussbaum (2015, p. 95), os cidadãos 

“não conseguem se relacionar de maneira adequada com o mundo complexo que os 

rodeia unicamente por meio do conhecimento factual e da lógica”. Nesse sentido, a 

literatura, vista sob o ponto de vista da Biblioterapia, se apresenta como um meio 

eficaz para o exercício da humanidade e formação humana dos profissionais.  

 

3 A BIBLIOTERAPIA E O A FORMAÇÃO HUMANA DO BIBLIOTECÁRIO 

 

Para Candido (2011, p.177)a literatura vem a ser uma maneira eficaz de 

humanizar o próprio homem, em suas palavras a literatura “é fator indispensável de 

humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade”.  

Do ponto de vista de Candido (2011, p. 182), humanização vem a ser “o processo 

que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais”, dentre os quais 

estão: “o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o 

próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, 

o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres”.  

É com base nessa capacidade humanizadora da literatura que defende-se a 

prática da Biblioterapia como meio de promover uma formação mais humana dos 

bibliotecários. Entende-se por Biblioterapia o cuidado com o desenvolvimento do ser 

humano por meio da leitura, narração e dramatização de histórias (CALDIN, 2010).  

No que diz respeito à Biblioterapia de Desenvolvimento, Witter (2004, p.181) 

afirma que ela favorece aspectos variados dos seres humanos “que vão do 

conhecimento de si mesmo ao desenvolvimento de competências e habilidades 

específicas tais como a cidadania, cognição, memória, afetividade, etc.”. 
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No contexto da Biblioterapia, parte-se do princípio de que, como bem explica 

Todorov (2009, p. 32), as pessoas leem literatura “para nela encontrar um sentido que 

lhe permita compreender melhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma 

beleza que enriqueça sua existência”, pois, “ao fazê-lo, ele compreende melhor a si 

mesmo”. 

De que forma a Biblioterapia explora esse potencial da literatura? A prática da 

Biblioterapia acontece de maneira simples e se fundamenta no encontro da pessoa, ou 

de um grupo de pessoas, com um texto literário, seguido do compartilhamento dos 

pensamentos e sentimentos suscitados por ele. No entanto, esse trabalho requer, 

segundo Caldin (2010), um cuidado especial com a escolha do texto, que deve ser rico 

em elementos metafóricos que possam provocar a catarse, a identificação e a 

introspecção. 

Além disso, cada encontro com a história é mediado por um facilitador, 

chamado de aplicador de Biblioterapia, como define Caldin (2010), o qual precisa ter 

algumas características, dentre elas: empatia, saber escutar o outro, ser flexível, ter boa 

saúde física e psicológica, bom caráter, conhecimento de textos literários e 

embasamento teórico. 

Outro elemento muito importante na prática da Biblioterapia é a interação, a 

qual ocorre em vários níveis, seja entre o texto e o indivíduo, ou entre os próprios 

participantes da atividade. O diálogo é uma das formas de interação mais estimuladas 

nesses encontros, pois acredita-se que “acontece com frequência que a palavra do 

outro ativa o nosso universo psíquico e nos transmite emoções que sentimos em nós 

mesmos” (OUAKNIN, 1996, p. 15). 

Segundo Gallian (2017, p. 82-83), no atual contexto em que vivemos de 

“embotamento afetivo e moral, a literatura se ofereceria como um meio – alguns dirão 

até mesmo o único – de nos reencontrarmos com as fontes humanas da nossa existência 

e nos humanizarmos”,além disso, o autor ressalta que “ao oferecer um conhecimento 

diferente do conhecimento convencional ou científico”, a literatura “possibilita 
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compreender os comportamentos e motivações humanas de uma forma mais ampla e 

profunda, que vai além da visão algorítma e que incorpore a emoção, a empatia e a 

intuição”.  

Nesse sentido, acredito ser importante incluir na formação dos bibliotecários 

práticas que enfatizem a dimensão humanizadora da literatura. Seja por meio da oferta 

de disciplinas ou de projetos e cursos de extensão que despertem o interesse do futuro 

bibliotecário pelo estudo e pela prática da Biblioterapia.  

Ao longo dos últimos 15 anos, a Universidade Federal de Santa Catarina, por 

meio da professora do Departamento de Ciência da Informação (CIN/UFSC), Clarice 

Fortkamp Caldin, vem se destacando por ser a única instituição que oferece a 

disciplina Biblioterapia dentro do currículo do curso, de caráter opcional e pelo menos 

uma vez por ano, aos graduandos do curso de Biblioteconomia e demais interessados.  

Iniciativas mais recentes surgem da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO) na pessoa da professora do Departamento de Biblioteconomia, 

Marilia Amaral Mendes Alves. Em 2016, por demanda dos próprios alunos da 

Biblioteconomia, foi ofertada uma disciplina optativa com o foco na Biblioterapia, 

seguida da criação de um projeto de extensão e grupo de estudo sobre o tema.   

Segundo relato da professora da Unirio, o interesse e a participação dos alunos 

nas atividades relacionadas à Biblioterapia tem crescido. Para ela, esse envolvimento 

“ocasionou a melhoria na convivência entre os alunos e atendimento àssuas 

necessidades psicológicase sociais”, e diante disso, ela afirma: “o que persiste em se 

reafirmar é a intensidade possível do contágio pela literatura, e suas implicações 

positivas nas vivências individual e social” (ALVES, 2017, p. 2073). Experiência que 

confirma a importância da inclusão da Biblioterapia como recurso para a formação 

humana do bibliotecário. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi brevemente apresentado, defendo que a prática da 

Biblioterapia pode ser muito útil na formação humana dos bibliotecários. Possibilitar 

o estudo e a prática da Biblioterapia ao longo da graduação dos cursos de 

Biblioteconomia é uma maneira de criar espaços de contato com o sensível dentro de 

um curso que tem apresentado características cada vez mais técnicas, priorizando os 

aspectos de gestão dos espaços informacionais e tratamento da informação, em 

detrimento da atenção e do cuidado dispensado às pessoas que buscam tais 

informações e aos próprios profissionais que se ocupam dela.  

O contato com o potencial terapêutico da literatura por meio da Biblioterapia 

possibilita não só o vislumbre de mais uma área de atuação para os futuros 

bibliotecários, mas também a aproximação com a literatura vista sob uma nova 

perspectiva, que muitas vezes pode despertar o lado sensível do estudante e 

proporcionar reflexões e sentimentos que de outra maneira não seriam suscitados no 

âmbito da formação acadêmica.  

Experiências como estas possibilitam não só o despertar da humanização no 

sentido pessoal dos futuros bibliotecários, mas também na esfera do coletivo, 

contribuindo para uma sociedade mais humana a partir do exercício da empatia, do 

afeto e da escuta. 
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