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RESUMO 

 

O presente trabalho foi realizado no Instituto Rio de Histórias, em cooperação com a 

ONG Viva e Deixe Viver, que fica localizada na cidade do Rio de Janeiro. Este 

Instituto realiza a contação de histórias para crianças em diversos hospitais no 

Estado do Rio de Janeiro. A atividade é realizada por meio de voluntários de 

diversas áreas do conhecimento, que se dedicam a ajudar o próximo e acreditam 

que a leitura pode amenizar a angústia de se estar em um espaço fechado e 

monótono como os hospitais. O Instituto não tem como foco a arteterapia, mas 

acaba desenvolvendo uma ação humanizadora que, sem saber, aumenta o bem 

estar dos pacientes mesmo em um local não atrativo. Além disso, este trabalho 

proporciona um novo campo de atuação para o bibliotecário que ainda é pouco 

procurado e divulgado. 

Palavras-chave: ação humanizadora, biblioteconomia, biblioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study was conducted at the Rio de Histórias Institute, in cooperation with the 

NGO Viva e Deixe Viver, located in Rio de Janeiro City. This institute conducts 

storytelling sessions for children in multiple hospitals in the state of Rio de Janei ro. 

The activity is performed by volunteers from different areas of knowledge witch are 

dedicated to helping others and believe reading can soften anguish of staying in 

enclosed and monotonous places such as hospitals. The Institute does not focus on 

art therapy, but ends up developing an humanizing activity that, unconsciously, 

improves patients well-being even in an unattractive place. Besides that, this work 

provides a new field for librarians that is still overlooked and uncovered.  

Keyword: humanizing activity, librarianship, bibliotherapy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho tem como tema a biblioterapia que trata sobre o envolvimento 

de terapia através da dinâmica da leitura para diversos tipos de pacientes e o 

interesse por esse tema se deu após a realização da disciplina Ação Cultural em 

Unidades de Informação ofertada pelo curso de Biblioteconomia da Universidade 

Federal Fluminense. 

Apesar de não ter apresentado esse tema naquele momento, consegui 

vislumbrar com maior noção a atuação de um profissional da informação em 

ambientes onde está inserido, percebendo assim, que este profissional pode, de 

acordo com a dinâmica implementada, promover eventos, atividades ou ações 

educativas que estejam ligadas ao seu trabalho conjugando com o uso da leitura, 

possibilitando estimular de outras formas o hábito da leitura junto ao público de 

maneira pró-ativa. 

A atividade de biblioterapia é mais uma ação de humanização com o próximo 

do que uma ação cultural visando promover um evento. É uma atividade que está 

mais ligada ao bem estar do paciente, podendo envolver não só o paciente mas 

também as famílias que acompanham o processo hospitalar na internação do 

paciente.  

De acordo com diversos autores (CALDIN 2010, SILVA e ALMEIDA 2011) 

observa-se que a biblioterapia minimiza o sofrimento e a angustia do paciente.  

Nesse contexto, surge algumas reflexões: como se insere o bibliotecário na 

atividade de Biblioterapia? Qual o efeito da ação desenvolvida na 

Biblioterapia?  

Pretende-se com este trabalho levantar dados que permitam traçar um 

diagnóstico de ação do bibliotecário em suas atividades profissionais dentro e fora 

do espaço físico da biblioteca possibilitando avaliar que este profissional pode ser 

um propagador de conscientização da informação e humanização.  

Além disto, investigaremos se uma atividade de leitura pode mexer com 

problemas psicológicos e físicos do ser humano. 

A biblioterapia é uma atividade que possibilita a ação do bibliotecário fora do 

ambiente de uma biblioteca e que mostra que esse profissional pode ser muito 
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importante para a execução de tratamentos e de entretenimento com pessoas 

enfermas. 

O trabalho busca conceituar a ação do profissional de biblioteconomia nos 

espaços externos a biblioteca. O espaço escolhido para este trabalho foi o Instituto 

Rio de Histórias – Projeto Viva e Deixe Viver, onde realiza uma atividade de leitura 

com crianças em hospitais. A escolha por esse espaço foi feita pela indicação de 

uma psicóloga que pratica a biblioterapia, fazendo palestras, cursos e reuniões e 

também por estar localizado no Estado do Rio de Janeiro, no qual seria mais fácil 

para colher informações e se necessário visitar o local. Portanto, a meta desse 

trabalho é verificar até qual ponto o bibliotecário se enquadra nesse cenário e ver 

como essa atividade de leitura está inserida neste contexto.  

A biblioterapia tem origem grega, que trata da terapia através dos livros. Seu 

uso terapêutico vem das antigas civilizações egípcia, grega e romana, que 

acreditavam que suas bibliotecas eram lugares sagrados, um local onde a leitura 

possibilitava um alívio das doenças, do mal, e outras sensações ruins, e assim 

mostrar que a medicina e a leitura trazem o bem estar e um cuidado com o ser. 

 (CALDIN, 2010). 

A leitura possibilita no ser humano uma atividade de lazer, de relaxamento, 

transmitindo conhecimento/informação. Além de um desenvolvimento cultural, ela  

desenvolve um tratamento terapêutico. 

Segundo Beneditti:  

 

Biblioterapia é uma técnica com função terapêutica que envolve a 

prescrição de materiais de leitura pré-selecionados, conduzidas por uma 

equipe multiprofissionais. Apresenta como objetivos auxiliar a superar os  

conflitos emocionais relacionados à vida real e proporcionar momentos de 

descontração a lazer (BENEDITTI, 2008, p.5)  

 

A biblioterapia pode ser desenvolvida em vários locais como: hospitais, 

escolas, prisões, clínicas, entre outros e junto a esses locais devem estar 

profissionais da área médica e da ciência da informação.   

Conforme explicita Caldin (2010):  

 

A produção bibliográfica no Brasil tem apontado a Biblioteconomia como 

área atuante na biblioterapia, seguida pela Psicologia. Grosso modo, a 
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biblioterapia é dividida em duas categorias: biblioterapia de 

desenvolvimento e biblioterapia clínica, sendo a primeira desenvolvida por 

bibliotecários e a segunda por psicólogos clínicos. (CALDIN, 2010, p.13) 

 

O bibliotecário tem a possibilidade de se envolver nesse tipo de 

ação/atividade, tendo a chance de mostrar que a leitura além de ser prazerosa é 

também um tratamento ocupacional.    

Para Silva e Almeida (2011) 

 

[ . . . ] a  b i b l i o t e c o n o m i a  c o m o  c i ê n c i a  q u e  t r a t a  

a  informação se insere na sociedade contemporânea, acompanhando as 

mudanças e participando de uma maneira mais humana na formação dessa 

sociedade. (SILVA E ALMEIDA,2011, p.7) 

 

Esse tema possibilita que o profissional da área da Ciência da Informação 

possa ter uma nova visão dos ramos que a biblioteconomia pode alcançar. Podendo 

atuar em conjunto com outras áreas sem perder os valores e ensinamentos que o 

curso de Biblioteconomia dispensa, demonstrando que a intercessão com atividades 

fora do espaço de uma biblioteca pode proporcionar tanto conhecimento fora quanto 

dentro dela.  
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2 OBJETIVO 

O bibliotecário além de estar associado a uma ação que envolva e cuide do 

próximo, ele também acaba sendo um transmissor de cultura, através das atividades 

desenvolvidas pela leitura.  

O profissional da Ciência da Informação, apesar de não ter técnicas 

pedagógicas, ele consegue ter conhecimentos para transmitir informações, e isso o 

faz ter a capacidade de exercer sua função fora da sua área de atuação. 

Esse trabalho busca um olhar diferenciado sobre as atividades que o 

profissional da Ciência da Informação pode vislumbrar além do somente cuidar de 

acervos e documentos, pois terá a possibilidade de cuidar do próximo e do seu “eu”, 

de estar envolvido dentro e fora do espaço físico da biblioteca. 
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3. A HISTÓRIA DA BIBLIOTECA: COMO TUDO COMEÇOU  

De acordo com Ortega (2004) a palavra biblioteca vem da origem grega que 

significa “livro” e “depósito”, dando a ideia de guarda de documentos ou material 

escrito, papiros e pergaminhos. É o local onde são armazenados os documentos

 escritos. 

Segundo o Dicionário de biblioteconomia e arquivologia, a palavra biblioteca é 

a coleção de material impresso ou manuscrito, ordenado e organizado com o 

propósito de estudo e pesquisa ou de leitura geral ou ambos. Muitas bibliotecas 

também incluem coleções de filmes, microfilmes, discos, vídeos e semelhantes que 

escapem à expressão ‘material manuscrito ou impresso’. Também define sendo 

salas e prédio. 

Ainda de acordo com Ortega (2004) as grandes bibliotecas surgem nos 

séculos VII e VIII a.C., dentre elas a Biblioteca de Assurbanípal, formada por uma 

coleção de milhares de placas de argila e a Biblioteca Real de Alexandria, reunindo 

a maior coleção de manuscritos do mundo antigo. A Biblioteca de Alexandria sofreu 

com muitos furtos e desastres naturais deixando seu acervo devastado e para a sua 

reconstrução Ptolomeu III, decretou que todos os navios que parassem em 

Alexandria teriam que entregar seus livros para serem copiados.  

Na Idade Média as bibliotecas foram marcadas pelas ordens religiosas, tanto 

no Ocidente, como no Oriente. A preservação dos documentos era feita pelos 

mosteiros e conventos. 

Segundo Gleich (2005, p. 13): “Lembrando o livro de Umberto Eco, O nome 

da rosa, as bibliotecas lembravam, na Idade Media, muito mais um lugar de 

preservação da cultura e do saber clássico do que um local de guarda de livros, 

simplesmente.” 

Ortega (2004) afirma que por volta de 1440 houve a invenção da imprensa, 

criada por Johannes Guttemberg. Com a invenção de Guttemberg ocasionou um 

avanço tecnológico que possibilitou a propagação, difusão e vulgarização dos 

impressos e livros. A criação dessas máquinas de escrever no século XIX facilitou o 

trabalho de composição. 

Para Ortega (2004) a revolução tecnológica motivou o aumento da produção 

livreira, o que muito contribui para o seu barateamento e, obviamente acarretou no 
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aceleramento e ampliação da sua distribuição. Contribuiu também para a quebra de 

monopólio que era exercida pela Igreja com relação a produção editorial. 

 

3.1 Biblioteca: O papel da biblioteca     

 

O papel da Biblioteca não é simplesmente o de armazenar livros ou 

documentos em estantes, mas sim ser um local em que possa se promover e 

incentivar o ser humano a ler, dar a ele a possibilidade de ter o conhecimento, a 

cultura e a leitura.  

Muitas pessoas olham a biblioteca como um lugar apático, sem importância 

do que ela realmente representa porem, ali está uma das fontes mais preciosas de 

conhecimento e cultura que o ser humano pode encontrar. 

As bibliotecas alem de permitir ao usuário desfrutar do espaço e das 

informações que tem, ela pode promover eventos que incentive de outras formas a 

interação do publico com esse ambiente. A biblioteca com a formação dos 

profissionais que a integram tem a capacidade de promover eventos como oficinas 

de artes, cursos, contação de histórias, teatro, feiras, festivais de livros e de filmes, 

entre outros eventos que envolva cultura e conhecimento.   

De acordo com Bernardino; Suaiden, (2011): 

 

Sendo assim, podemos afirmar que ao introduzir na comunidade usuária 

ações com o intuito de possibilitar a inserção desta às práticas leitoras,  

dizemos, também, que a biblioteca proporciona oportunidades de geração 

de conhecimento, uma vez que este se dá pelo processo da leitura.  

(BERNARDINO; SUAIDEN, 2011, p. 37) 

 

 
A biblioteca é um espaço cultural, que busca desenvolver atividades de lazer 

comunitário, com a possibilidade de se tornar um lugar de atração turística, 

mostrando que a biblioteca proporciona momentos de descontração, valorização e 

reconhecimento cultural e prazer na vida de lazer das pessoas.  
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3.1. 1 O papel do bibliotecário 

Além da biblioteca, outra imagem equivocada que as pessoas têm é a do 

profissional da informação, especificamente o bibliotecário. A imagem deste 

profissional é sempre de uma pessoa ultrapassada, geralmente mulher, mal 

humorada, que não tem vontade de atender ao público e que não deixa que o 

usuário faça qualquer tipo de barulho, mas esse perfil de bibliotecário está mudando, 

pode-se observar que hoje existem mais bibliotecários jovens e até homens fazendo 

parte dessa categoria profissional. Esses profissionais, são pessoas antenadas, com 

mais habilidades nas ferramentas tecnológicas e estão mais dispostos a entender o 

que o usuário busca e ajuda-lo a encontrar.  

De acordo com Coelho (2010) as transformações sociais e o advento das 

novas tecnologias de informação, fizeram o profissional bibliotecário repensar seu 

fazer e o seu papel na sociedade impondo-se a si um novo perfi l para se manter no 

mercado de trabalho.  Para (RIBEIRO; CURY, 2007) o profissional que não se 

questiona sobre o seu fazer, que não procura se atualizar e não se mantém 

informado avançando nos seus conhecimentos e pondo em prática suas habilidades 

dificilmente promoverá o conhecimento seja em que área for. Até porque ele é um 

profissional que trabalha com a informação e ela se torna obsoleta muito 

rapidamente; a alienação do profissional da informação só poderá rendê-lo falta de 

credibilidade e desprestígio social enquanto categoria profissional. Dessa forma o: 

 

[...] bibliotecário tem sua trajetória marcada por estereótipos não tendo sua 

importância reconhecida pela sociedade, sendo conheci do apenas por 

organizar os livros na estante não tendo sua função social destacada. Se 

antes a atividade do bibliotecário podia ficar restrita aos limites físicos de 

uma biblioteca e de uma coleção, agora o uso difundido da tecnologia a 

serviço da informação transpõe barreiras físicas e institucionais.  

(GUIMARÃES, 1997, p. 126) 

 

A imagem do profissional preso a biblioteca e ao livro abriu caminhos para 

novos campos e rumos de atuação e áreas do conhecimento, hoje podemos 

encontrar bibliotecários que trabalham nas mais diversificadas áreas: gerência, 

informática e muitas outras. Para Santos; Passos (2000) é natural que com o 

advento da era virtual, digital e a automação de acervos impressos, houvesse certa 
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insegurança quanto ao futuro do profissional bibliotecário, pois faltava certa visão 

futura das aplicações dessa profissão nesse novo momento que se enunciava.  

Porém essa visão do fim da profissão foi superada passando o bibliotecário 

de mero tecnicista para gerenciador da informação, mas para ocupar esses novos 

espaços no mercado de trabalho foi exigido um profissional mais dinâmico e 

conhecedor das transformações sociais.  Almeida Junior (2002), afirma que: 

 

O mercado de trabalho está mudando acompanhando t ransformações que 
superam a sua esfera de influência e exigindo alterações nas posturas,  

atitudes, posições, concepções das profissões é inevitável. Aliás, se 
soubermos ler nas entre linhas da realidade, veremos que essa 
reorganização já está em curso. Muitos indícios nos permitem sustentar 

essa afirmação.  
Fazendo frente a esse contexto o perfil dos profissionais formados pelas  

universidades tende a se modificar. (ALMEIDA JUNIOR, 2002, p. 135)  

 

Santos (2013) afirma que apesar de ainda muitos verem o bibliotecário como 

um profissional tradicional, que só trabalha em bibliotecas e organiza livros, é muito 

latente a mudança de perfil do atual bibliotecário, pois tem acompanhado as 

mudanças sociais e se atualizando conforme a demanda e se ajustando para 

atender essas novas exigências que o mercado lhe impõe. 

 

O bibliotecário que se destaca hoje tem de ser capaz de fazer as mudanças 

acontecerem e tornar-se indispensável através da disseminação da 

informação em todos os níveis e em todos os locais de sua atuação,  

transformando qualquer unidade de informação em ambientes dinâmicos,  

em constante evolução. (SILVA, 2005, p.11)  

 

Para Santos (2013) ao lidar com a informação e tê-la como instrumento de 

trabalho o bibliotecário sempre tenderá a modificar constantemente sua atuação e 

desempenho e cada vez mais com usuários mais exigentes o bibliotecário deverá 

apresentar-se cada vez mais atualizado com habilidades e competências que o 

coloquem em pé de igualdade com outros profissionais de áreas diversas. 

 Nessa perspectiva, Coelho (2010, p. 7) afirma que “o profissional 

bibliotecário precisa ter uma formação pautada em exigências que irão corresponder 
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a um perfil de cidadão e de profissional” e adquirir essas competências não significa 

saberes individuais, “pois esta se localiza em diferentes ambientes onde as pessoas 

se inserem socialmente ou profissionalmente”. São da competência do bibliotecário 

possibilitar maior integração “entre as suas ações e os seus objetivos voltados para 

a responsabilidade social”. Essas competências são vistas “como a capacidade de 

agir eficazmente em um tipo de situação, capacidade que se apoia em 

conhecimento, mas não se reduz a ele.” 

 Ainda de acordo com Coelho (2010, p. 7) essas habilidades “vão exigir 

um pouco mais deste profissional, pois ele precisará de domínio de saberes, que 

lhes permitirão a intervenção prática na realidade. 

 

Tendo visão crítica do alcance das ações e o compromisso com as 

necessidades mais concretas que emergem e caracterizam o atual contexto 

social. O bibliotecário deverá ter habilidades de investigação-busca de 

soluções, habilidades do raciocínio buscando sempre o novo a partir do 

conhecido, dessa forma os seus conhecimentos não se estagnarão,  

acompanhando assim as evoluções e exigências da sociedade.  (COELHO, 

2010, p. 7) 

 

Logo, espera-se que esse profissional interfira de forma efetiva na vida da 

sociedade e contribua para que de alguma forma possa melhorar a vida da 

sociedade, esse é o seu papel social e sendo assim, a biblioterapia pode e deve ser 

um instrumento usado por este profissional para promover o bem estar em pacientes 

a partir de uma parceria com a biblioteca que envolvam práticas de leituras e 

atividades culturais que em parceria com médicos, enfermeiros por meio de uma 

ação planejada e integrada possam beneficiar pessoas. 
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4 LEITURA 

A leitura é a maneira mais importante de se ter conhecimento. É através dela 

que melhoramos o aprendizado e ganhamos informação sobre o mundo. A leitura 

estimula um bom funcionamento da memória, aprimora a capacidade interpretativa,  

ajuda a escrever melhor, a debater sobre diversos assuntos, cria um leque cultural 

muito grande para o ser humano.  

Somos orientados desde criança a aprender a ler e escrever, mas nem 

sempre o habito da leitura permanece. Em alguns casos o tipo de leitura que a 

escola determina não é muito adequada ou é desinteressante para a criança, em 

outros casos os próprios pais não estimulam essa tarefa no dia a dia da criança e 

isso acarreta para a vida adulta. 

A leitura desenvolve a mente, faz o leitor ter imaginação e criatividade, amplia 

horizontes, diminui a distância entre povos, línguas diferentes e simplifica o inter-

relacionamento das pessoas em diversos países. 

A leitura além de trazer conhecimento para o ser humano, ela também pode 

ser usada como tratamento terapêutico para a saúde mental do ser. E la possibilita 

aliviar o estresse; ajudar a lidar com sentimentos de amargura, raiva, frustração, 

solidão, medo, entre outros; incentiva mais a conversa em grupo sobre seus 

problemas; suaviza a sensação de isolamento entre as pessoas; estimular a 

criatividade, a imaginação e novos interesses; proporcionar momentos de alegria e 

descontração; incentivar o gosto pela leitura; auxiliar na adaptação hospitalar e na 

humanização de espaços; diminuir a intensidade da dor pessoal. 
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5 CONTADOR DE HISTÓRIA 

   

Para contar uma história não é preciso ter PHD em educação ou história, é 

preciso que a pessoa tenha entusiasmo, imaginação e improvisação. Contar história 

é saber interpretar um texto, é transmitir emoções do que está lendo, é saber 

observar o ouvinte.  

Um bom contador de história não é aquele que só narra um texto, ele se 

envolve com o texto, ele se sensibiliza com o que está lendo e para quem está 

lendo.   

No texto de Oliveira e Fontes, elas mencionam que:  

O contador de histórias é um ser mágico, assim como as histórias que 

conta, é um ser que se anula por amor à narrativa e que empresta o corpo,  

a voz e alma pelo bem de seu ouvinte (Oliveira e Fontes, 2014)  

 

O contador de história além de interagir e estimular o público ao contar uma 

história, ele também ajuda na formação da alfabetização da pessoa. A contação de 

história na fase infantil é muito importante para incentivar a criança ou jovem a estar 

mais perto de livros, isso o faz ter curiosidade com esse universo, ajudando tanto na 

leitura quanto na escrita. Segundo Scheffer:  

Toda história contada ou lida, é uma experiência nova para a criança. O 

amor pelos livros não é coisa que apareça de repente. É preciso ajudar a 

criança a descobrir o que eles lhe oferecem. Aos poucos ela ganha 

intimidade com o objeto-livro, Acreditar que um livro pode dar prazer a 

criança é fundamental, pois instiga a buscar essa pratica no dia-a-dia e 

preocupa-se a oferecer espaços e oportunidades para esta realização.  

(Scheffer, 2010, p.20) 

 

É importante que o contador de história esteja atento a alguns aspectos 

técnicos para que essa dinâmica ocorra bem. São três pontos básicos: o olhar, a voz 

e o diálogo. Ele deve olhar nos olhos do público, mostrar que está atento a presença 

dele ali, também deve ter uma boa dicção ao contar uma história para que seja bem 

compreendido e por último deve iniciar os contos com uma conversa amena, se 
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apresentando e apresentando informações sobre o tema escolhido. Para se ter um 

bom preparo, quase sempre os contadores passam por cursos em que adquirem um 

aperfeiçoamento dessas técnicas. 

Contadores de histórias são pessoas que pensam no próximo, que tem um 

olhar atento para ajudar. Trazem consigo alegria e carinho ao seu público alvo. Não 

pedem nada em troca, participam da atividade por prazer e por querer compartilhar 

suas experiências e histórias.    
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6 BIBLIOTERAPIA  

 

6.1 O que é Biblioterapia? 

A biblioterapia é o tratamento terapêutico com o uso da leitura, que pode ser 

feito tanto em crianças quanto em adultos para amenizar problemas ou sentimentos 

de angustia, depressão leve entre outros sintomas que causa mal estar no ser 

humano. Esse método é feito sem uso de medicamentos. 

Esse tratamento é aplicado em clinicas ou hospitais e funciona através de 

uma seleção de livros que ajudam os pacientes a se sentirem melhores nos 

ambientes em que estão sendo medicados ou internados. Esse tratamento funciona 

para que o paciente consiga ter autoestima, com momentos de alegria e sem 

preocupação.  

Segundo Cunha (2008, p.55) no Dicionário de biblioteconomia e arquivologia, 

a palavra biblioterapia quer dizer:  

Biblioterapia bibliotherapy BIB MED PSI “utilização de livro e 

outros materiais de leitura em programas de leitura 

direcionadas e planejadas para auxiliar no tratamento de 

problemas mentais e emocionais, bem como desajustes 

sociais” (YOU, p.23)  

A biblioterapia permite que o paciente tenha mais segurança e ajuda a afastar 

os conflitos oriundos do desconforto da doença. De acordo com Bernardino; Elliott; 

Rolim Neto:  

A biblioterapia é utilizada como forma de ajudar crianças, jovens ou adultos  

a lidarem com seus problemas, sejam eles físicos ou emocionais, utilizando 

livros e a literatura como pano de fundo.   

(Bernardino; Elliott; Rolim Neto, 2012)  

 

A leitura faz bem para o conhecimento e para a alma do ser humano, ela 

possibilita ao leitor ter um amplo conhecimento cultural da vida, passa a aprender 

sobre pessoas, lugares, coisas sem precisar sair do seu ambiente. A leitura 

transmite um bem estar mental para o ser humano. Segundo Caldin e Bueno ( 2015, 

p.03) : 
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Ler é uma das atividades necessárias para o equilíbrio do corpo e da mente, e pode 

se configurar também, para além de um instante de relaxamento e conhecimento, 

como um elemento de transformação, de promoção de bem -estar físico e mental, 

com função terapêutica e curativa, que pode auxiliar o homem a modificar seu 

destino diante das problemáticas sociais que se apresentam e que estão 

relacionadas a sentimentos de angústia, medo, isolamento, fragilidade física e 

emocional. (Caldin e Bueno, 2015, p.03) 

 

A biblioterapia veio com o intuito de cuidar da saúde mental e física do ser 

humano, e poder transformar um ambiente desinteressante ou monótono em um 

ambiente mais agradável e com mais harmonia.  

“Um livro é um brinquedo feito de letras. Ler é brincar” (Rubem Alves), e a 

biblioterapia é isso, poder desenvolver uma dinâmica individual ou em grupo 

brincando com o poder das palavras que vem dos livros. 

 

6.2 Origem  

A etimologia de Biblioterapia é composta pela junção de duas palavras de 

origem grega que são: biblioteca (βιβλιοϑήκη, composto de βιβλίον, biblion - "livro", e 

ϑήκη theca - "depósito") e terapia (THERAPEIA que significa “ato de cura” ou “ato de 

reestabelecer”), o que nos permite dizer que a biblioterapia nada mais é do que a 

terapia por meio de livros, a cura de um problema ou doença através da leitura. 

Segundo Alves:  

Apesar do uso recente, vem de longa data a ideia do valor terapêutico da 

leitura.  Há milênios atrás, o faraó egípcio Ramsés II mandou colocar no 

frontispício de sua biblioteca a inscrição: "Remédios para a alma". Entre os  

romanos do primeiro século, nós vamos encontrar em Aulus Cornelius  

Celsus, palavras de estímulo ao uso da leitura e discussão dos preceitos  

dos grandes oradores.como forma terapêutica. Na Idade Média, na abádia 

de São Gall, havia a inscrição:  "Tesouro dos remédios da alma”. (Alves,  

1982, p.55) 

 

A atividade de leitura como forma de amenizar uma angustia ou melhorar 

pensamentos invasivos é exercida a anos atrás.  
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Por volta de 1800 os Estados Unidos usa a biblioterapia como tratamento 

para doenças mentais. Benjamin Rush conhecido como “pai da psiquiatria américa” 

foi um dos primeiros americanos a recomendar o uso da leitura como forma de apoio 

a psicoterapia, não só para doenças mentais, mas para minimizar conflitos internos, 

medos, manias, entre outros sentimentos que causavam mal estar para o ser 

humano.  

Por volta de 1815 e 1853, foram feitas as primeiras experiências com o uso 

de biblioterapia. Os médicos recomendavam aos pacientes hospitalizados a leitura 

de livros cuidadosamente selecionados e adaptados as necessidades deles.  

Em 1914, a biblioterapia passa a ser considerada como um ramo da 

biblioteconomia devido a uma bibliotecária que assumiu a direção de uma biblioteca 

hospitalar em Massachusetts e resolveu fazer suas próprias experiências. Vinte e 

sete anos depois é que o termo biblioterapia foi registrado em um dicionário médico. 

O termo é definido pelo dicionário “Dorland’s Ilustrated Medical Dictionary” em que 

explica “o emprego de livros e de suas leituras no tratamento de doenças mentais”. 

Em 1961, foi criado o primeiro dicionário, não especializado, o “Webster's Third 

International Dictionary", definindo: "uso de material de leitura selecionada, como 

adjuvante terapêutico em Medicina e Psicologia" e também: "guia na solução de 

problemas pessoais através da leitura dirigida", tendo sido essa adotada oficialmente 

pela Associação para Bibliotecas de Hospitais e Instituições. 

Mas foi em 1949, que a pesquisa demonstrando a leitura como uma solução 

terapêutica foi discutida cientificamente, através da tese de doutorado defendida por 

Caroline Shrodes na Universidadede Berkeley, na California (EUA), intitulada 

“Bibliotherapy: a theoretical and clinical-experimental study”. Em 1950, já existiam 

cerca de 401 artigos publicados em periódicos considerados científicos. Com as 

discussões sobre o tema, a American Library Association criou em 1957, um comitê 

destinado a cuidar dessa questão – American Library Association Biblioterapy 

Committee. 

No Brasil as práticas de biblioterapia foram executadas em hospitais e em 

institutos de cegos. Em 1994, o Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal 

do Ceará (UFC) foi o pioneiro da biblioterapia, desenvolvendo um projeto de 
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pesquisa no Hospital Infantil Albert Sabin, na parte de oncologia, atendendo as 

crianças com câncer que funciona até hoje (2016). Em 1995, a UFC implantou mais 

um projeto só que dessa vez com o intuito de atingir a um outro público, o dos 

idosos e elaborou o projeto no “Lar Torres de Melo” e seguindo a mesma linha de 

projeto implantou na “Casa de Nazaré” no ano de 2000. No ano seguinte, em 2001, 

houveram outros registros de experiência com crianças, residentes na “Casa da 

Criança”. Os resultados desses projetos foram apresentados e publicados em anais 

de eventos nacionais e internacionais, entre outros trabalhos de dissertações.  

Apesar da biblioterapia não ser muito divulgada ou apreciada como uma 

pratica obrigatória na ajuda do bem estar do próximo, ela vem ganhando espaço 

através de grupos de voluntários que acreditam que essa ação é benéfica e que 

pode ajudar o próximo a aliviar problemas ou sentimentos ruins.  

Ainda não foi aprovado, mas em 2012, foi criado pela Câmara dos Deputados 

o Projeto de Lei 4186/12, que dispõe sobre a prática da biblioterapia nos hospitais 

públicos. Isso já permite um avanço na área da saúde e da biblioteconomia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=551578
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7 INSTITUTO RIO DE HISTORIAS 

 

7.1 Sobre o Instituto Rio de Historias 

Em 2005 foi criado o Instituto Rio de História, localizado na Rua Fonte da 

Saudade 61/908 – Lagoa na cidade do Rio de janeiro, pela administradora e 

fundadora Regina Lucia dos Anjos Porto.  

O Instituto foi criado através de um projeto chamado Viva e Deixe Viver, 

contadores que historias que atua principalmente em unidades hospitalares, esse 

projeto nasceu em 1997 em São Paulo com um grupo de amigos de uma grande 

empresa brasileira de comunicações. Hoje esse projeto está em 8 estados e 22 

cidades. Em algumas cidades o projeto é vinculado direto a matriz – Associação 

Viva e Deixe Viver e em outros são Organizações Não Governamentais afiliadas a 

matriz que representam o projeto em seus estados de origem. 

Para a escolha das unidades hospitalares há um termo de parceria com cada 

uma em que atuam. A escolha é feita em conjunto com a Secretaria Estadual de 

Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Governo Federal. Com a rede particular, a 

partir de termos de parcerias assinados com as instituições após apresentação de 

proposta do Rio de Histórias. Atuam apenas em unidades hospitalares que possuem 

ala de pediatria. 

Atendem em média por ano 19.000 (dezenove mil) crianças. 

No Rio de Janeiro, já atenderam mais de 135.000 crianças e formaram mais 

de 1.300 voluntários contadores de histórias. Entretanto não há existência de 

profissionais da área da ciência da informação conforme foi relatado pela fundadora. 

Hoje o Instituto conta com 145 voluntários contadores de histórias atuando.  

Em fevereiro de 2016 irá iniciar o treinamento de uma nova turma de 135 

voluntários. 

O projeto além de contar história para as crianças, ele interage com cantos e 

desenhos.  
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7.2 Voluntários  

Para fazer parte dessa equipe, basta se inscrever como voluntário no site da 

ONG Viva e Deixe Viver, não há restrição a qualquer formação acadêmica, mas a 

pessoa deve estar comprometida nas atividades prestadas. A inscrição é feita uma 

vez por ano pelo site. No Rio de Janeiro, abrem anualmente entre 100 a 150 vagas. 

As exigências são que o voluntário tenha mais de 18 anos, seja alfabetizado (ler e 

escrever), se identifique com o mundo infanto-juvenil. 

O voluntário passa por um treinamento que dura 6(seis) meses, com 1(um) 

mês de estágio supervisionado. Durante o treinamento são oferecido palestras e 

oficinas sobre a arte de contar histórias. O voluntário só vai atuar definitivamente 

após o estágio, em um dos nossos 22 hospitais parceiros, uma vez por semana, 

durante duas horas. São os próprios voluntários que escolhem o hospital, o dia da 

semana e a hora que deseja realizar a atividade. 

As palestras abordam temas como: Quem Somos (a instituição, suas normas 

operacionais, seu contrato com os hospitais, a lei do voluntariado); O que é ser 

voluntário nos tempos atuais; Humanização na Saúde, Emoções em um ambiente 

hospitalar, Infectologia, Promoção na Saúde, Uso do Tempo. Oficinas sobre a arte 

da contação de histórias. 

 

7.2.1 Hospitais Parceiros 

O projeto é feito em vinte e dois hospitais no Estado do Rio de Janeiro. Sendo 

dezoito na cidade do Rio de Janeiro, dois em Niterói, um em São Gonçalo e um em 

Nova Iguaçu. 

 

 Rio de Janeiro   

01) Hospital Municipal Lourenço Jorge 
Avenida Ayrton Senna, 2.000 - Barra da 
Tijuca 

02) Hospital Rios D'Or 
Estrada dos Três Rios, 1.366 - Freguesia, 
Jacarepaguá 
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03) Hospital Municipal Miguel Couto Rua Mário Ribeiro, 117 - Gávea 

04) Hospital Federal da Lagoa 
Rua Jardim Botânico, 501 - Jardim 
Botânico 

05) Centro Pediátrico da Lagoa 
Avenida  Lineu de Paula Machado, 64 - 
Lagoa 

06) Hospital Copa D`Or 
Rua Figueiredo de Magalhães, 875 - 

Copacabana 

07) Instituto Nacional de Cardiologia de 

Laranjeiras 
Rua das Laranjeiras, 374 - Laranjeiras 

08) Instituto de Traumatologia – Into Avenida Brasil, 500 - Caju 

09) Instituto Estadual de Hematologia – 

HEMORIO 
Rua Frei Caneca, 8 - Centro 

10) Hospital da Polícia Militar Rua Estácio de Sá, 20 - Estácio 

11) SAMCI - Serviço de Assistência 
Médico Cirúrgica Infantil 

Rua Silva Teles, 52 - Andaraí 

12) Prontobaby - Hospital da Criança Rua Adolfo Mota, 81 - Tijuca 

13) Hospital Universitário Pedro Ernesto – 
UERJ 

Boulevard 28 de setembro, 77 - Vila 
Isabel 

14) Hospital Municipal Salgado Filho Rua Arquias Cordeiro, 370 - Méier 

15) Hospital Geral de Bonsucesso Avenida Londres, 616 - Bonsucesso 

16) Hospital Municipal Nossa Senhora do 

Loreto 

Estrada do Caricó, 26 - Ilha do 

Governador 

17) Hospital Estadual da Criança Rua Luiz Beltrão, 147 - Vila Valqueire 

18) Hospital Oeste D'Or Rua Olinda Ellis, 93 - Campo Grande 

       Nova Iguaçu   

19) AACD - Associação de Assistência a 

Criança Deficiente 
Rua Maranhão, 125 - Bairro Jardim Viga 

       Niterói   

20) Hospital Estadual Azevedo Lima Rua Teixeira de Freitas, 30 - Fonseca 

21) Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho 
Rua Teixeira de Freitas, sem número - 
Fonseca 

       São Gonçalo    

22) Hospital Infantil Darcy Vargas 
Rua Estefânia de Carvalho, sem número - 

Praça Zé Garoto 
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7.3 Sobre as Obras 

Em cada hospital parceiro há um acervo de 50 até 150 livros, montado a partir 

de compra ou doação feita por escritores, editoras, distribuidoras. A seleção é feita a 

partir dos clássicos, mitos, lendas, histórias maravilhosas, etc. Só não é feita a 

leitura de nenhuma história ligada a nenhuma religião. O instituto conta com um 

acervo próprio. Mantendo um armário com o acervo em cada hospital que atuam.  

A seleção é feita pela fundadora do Instituto que tem especialização em 

Ciência, Cultura e Arte na Saúde, além de vários cursos sobre literatura e arte de 

contar histórias e pela equipe de escritores /contadores de histórias que fazem parte 

do projeto. 

O projeto é inscrito no Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet. Fazendo 

captação no mercado. Tem como parceiros sociais a UNIMED Rio, a Universidade 

Estácio de Sá, já tive a Rede D’or e a TV Bandeirantes. Todos parceiros no Rio de 

Janeiro. 
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8 HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA – ( HEAL) 

 

 

8.1 História do Hospital Estadual Azevedo LIMA – (HEAL) 
 

Em 1945 o Hospital Estadual Azevedo Lima foi inaugurado como sanatório 

para tratar doentes da tuberculose. Em 1970 o hospital foi desativado, voltando a ser 

reativado 8 anos depois, já como Hospital Geral e Maternidade. Desde então, 

funciona com emergência aberta, oferecendo uma série de serviços de média e alta 

complexidade. 

 

 
8.2 Estrutura do Hospital Estadual Azevedo Lima  

 
O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), localizado na cidade de Niterói, 

está entre as unidades próprias da Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de 

Janeiro com sistema de administração comparti lhada.1 

Único hospital de Niterói com emergência traumato-ortopédica e neurológica 

aberta, o Azevedo Lima tem também a única maternidade com atendimento de alto 

risco em toda a Região Metropolitana II do Rio, integrada ainda por São Gonçalo, 

Maricá, Itaboraí, Tanguá, Silva Jardim e Rio Bonito. Juntos, esses sete munic ípios 

representam 6% do território fluminense, em um universo de dois milhões de 

habitantes. 

O hospital dispõe de Centro de Tratamento Intensivo para adultos e Unidade 

de Tratamento Intensivo neonatal, além de unidades intensivas de Emergência, 

Semi-intensiva e Pós-operatória. Com 241 leitos (37 deles de UTI), o Azevedo Lima 

registrou em 2014 em torno de 77 mil atendimentos. 

O hospital oferece atendimento em clínica médica, cirurgia geral, 

maternidade, neurocirurgia, obstetrícia de baixo e alto risco, ortopedia e trauma, mas 

também oferece outros serviços como: ambulatório para acompanhamento de 

pacientes hiv, anestesiologia, enfermagem, fisioterapia, psicologia, radiologia, 

serviço social, terapia ocupacional. 

                                                 
1
 Retirado do site do hospital:  

<http://isgsaude.org/site/unidades.php >. Em 19.fev.2016 
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8.3 Opinião dos voluntários: 

Elaborei um questionário para colher a opinião de voluntários que atuam na 

prática de contar história para crianças no Hospital Estadual Azevedo Lima. Este 

questionário foi composto por dez perguntas sendo destas, quatro com maior 

relevância para elaboração dos questionamentos previstos para análise nessa 

avaliação.  

Entrevistei dois voluntários, um formado em jornalismo e o outro militar 

reformado. Uma das perguntas elaboradas tratou sobre o motivo que levaram a 

estarem integrados ao projeto de contação de história, sendo que um respondeu 

gostar de participar de trabalhos voluntários e o outro de que gostaria de para ter um 

mundo melhor temos que colaborar com ele e isso o faz querer participar dessa tipo 

de ação. Perguntei também o que eles tem aprendido com essa atividade, e um 

respondeu: “Que uma pequena ação pode transformar algo para melhor na vida do 

paciente” e o outro” Que toda ação no bem fortalece os laços de confiança, 

esperança, e, que a empatia gerada entre o contador e a criança a deixa mais 

segura para enfrentar o dia a dia do seu tratamento.” Já a terceira pergunta foi em 

relação ao que eles tem observado de diferente nos pacientes após a prática da 

leitura, o primeiro voluntário informou que os pacientes: “ficam mais tranquilos e 

alegres” e o segundo informou: “Normalmente criam novo ânimo. No conjunto, há 

sempre uma esperança renovada. Ao contar uma história, ela tem o poder de 

transportar a criança para outra realidade.” A última pergunta tratava em como eles 

viam essa atividade cultural no futuro. Ambos as descreveram como uma atividade 

importante e que merece mais incentivo das instituições governamentais e também 

dos hospitais envolvidos e que observam ser essa uma atividade que tem feito 

diferença para o bem, no ânimo e comportamento dos pacientes.  
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9. Metodologia : 

 

Para a metodologia desse trabalho foi feito levantamento bibliográfico e 

também um trabalho de campo para a escolha de uma instituição. Foi escolhido o 

Instituto Rio de Histórias, pois é um local onde oferece a atividade de contar histórias 

em hospitais com a finalidade de motivar a alegria e possibilitar uma fuga dos 

momentos nostálgicos do local. Encaminhei um e-mail para a fundadora e solicitei a 

autorização para as informações apresentadas nesse trabalho. Após a autorização 

da fundadora, encaminhei um questionário com perguntas sobre o local, a 

participação dos voluntários, escolha do material usado e como funciona a 

realização das atividades, e também foi realizado um questionário com 10 perguntas  

para os voluntários, esse questionário foi encaminhado através de correio eletrônico 

para os voluntários que atuam no Hospital Estadual Azevedo Lima, obtive a resposta 

de dois deles. Assim pode-se ter uma melhor avaliação sobre a importância da 

leitura com fins terapêuticos e onde o bibliotecário pode se enquadrar.   
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10 CONCLUSÃO  

A relevância desse trabalho está no relato das possibilidades de atividades 

em que o profissional de biblioteconomia poderá se inserir e que por algum motivo 

ainda é pouco utilizada. Falta de informação? Falta de recursos financeiros? Falta de 

incentivo acadêmico? Entendo que todas essas perguntas contribuem na busca da 

elucidação e visando integração do bibliotecário nesse cenário. Falta informação 

sobre os diversos ramos que a biblioteconomia tem e que pode vir a ter. Falta 

incentivo financeiro para realização de atividades culturais e socialmente ativas. 

Faltam oportunidades para inserção de transdisciplinaridade nas atividades dos 

diversos profissionais. Falta o olhar gestor sobre profissionais comprometidos com o 

bem social. E falta engajamento de profissionais no cuidado com o ser humano.  

Todos oportunizando o enriquecimento profissional em prol da cultura, do lazer, do 

bem social e da realização com ser.  

Nesse trabalho pude observar que o ramo da biblioterapia vem crescendo 

lentamente por incentivo de voluntários, não que isso seja ruim, de forma alguma, 

mas cadê a ajuda de profissionais da área da informação? Eles precisariam ser 

incentivados para ter interesse em participar de atividades desse porte, pois com a 

intercessão das áreas as atividades ganhariam força para se demandar 

respeitabilidade e tornarem-se obrigatórias. É claro que um engenheiro, um 

administrador ou qualquer profissional de outra área poderia organizar e efetuar 

atividades assim, mas como cada profissão foca em uma determinada área a 

universidade do conhecimento seria muito maior se conseguissem se unir para que 

atividades como essa ganhe a dimensão que merece ser almejada. A biblioterapia é 

interdisciplinar.  

É com a leitura que o ser humano aprende, viaja, se isola e se junta, é através 

da leitura que questionamos, que lutamos, que conhecemos nós mesmo. A leitura 

acaba com dúvidas e revela segredos. É nela que muitas pessoas acalmam seus 

sentimentos.  

A biblioterapia é a prova de que temos que ler, que incentivar o próximo a 

estar perto da leitura, que o ser humano se sente melhor, se sente vivo, se sente 

visto e ouvido, se sente presente. 
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Com o estudo e as entrevistas feitas, pude ter maior noção do que a 

biblioterapia pode fazer para quem está lendo e para os ouvinte. Esta prática faz 

realmente bem para a alma e para mente de ambos envolvidos. É uma atividade que 

merece ser mais discutida e difundida na área acadêmica e incentivada sua atuação, 

principalmente, por estudante e profissionais da Ciência da Informação.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO  

Profª.Sandra B. Badini  

Aluna: Júlia Gleich 

Trabalho de Conclusão de Curso : BIBLIOTERAPIA : UMA AÇÃO HUMANIZADORA  

 

Entrevista  

 

Instituição:  

Endereço:                                                                                                    Telefone:  

Endereço eletrônico: 

Nome do Responsável:                                                                             Profissão: 

 

Parte Histórica: 

 

1. Em que ano ou época originou a instituição? 

2. Quem é (ou são) o(s) fundador(es) da instituição?  

3. Motivo para a criação da instituição? 

4. Como são escolhido os participante?  

5. Tem que ter alguma formação na área de educação ou biblioteconomia ?  

6. Esses participantes passam por algum curso ou oficina para poderem atuar na área ? Se sim, 

como é feito? Quanto tempo dura essas oficinas ou cursos?   

 

Escolha das obras:  

 

1. Como são feitas as escolhas das obras? Indicações? Doações?  

2. Como são adquiridos os materiais? Há patrocinadores?  

3. Há uma biblioteca na instituição ou as obras são do próprio local onde se faz a leitura?  

 

 

Escolha dos locais: 

 

1. Como e porque foi feita a escolha dos locais onde atuam as atividades de leitura? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL  

BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 

 

Orientadora: Profª. Sandra B. Badini  

ALUNA: Júlia Gleich   Matricula: 21101065 

Trabalho de conclusão de curso: BIBLIOTERAPIA: UMA AÇÃO HUMANIZADORA 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Informações do participante : 

 

1. Nível de escolaridade:  

 

2. Profissão:   

 

3. Idade:  

 

4. Nacionalidade:  

 

5. Sexo:  

 

6. Porque escolheu ser voluntário? 

 

7. Quantas vezes é feita a atividade de leitura? 

 

8. O que você tem observado de diferente nos pacientes após a leitura?  

 

9. O que tem aprendido com essa ação?  

    10. Como você vê essa atividade cultural no futuro? 

 

 
 
 

 
 

 
 
 


