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RESUMO 

A Biblioterapia vem sendo utilizada como possibilidade de reintegração social 
daqueles que por diversos motivos são colocados a margem, em uma sociedade 
que preza por pessoas que contribuem ativamente para o desenvolvimento do 
capitalismo, os idosos vão perdendo sua identidade a medida que perdem suas 
capacidades físicas de contribuir para esse sistema. A contação de histórias surge 
para que esse cenário se modifique. Nesse sentido, o presente trabalho tem como 
finalidade compreender como a leitura realizada junto a idosos tem a capacidade de 
reumanizar, verificando também os benefícios proporcionados por essa leitura 
terapêutica no desenvolvimento de novas redes de apoio e melhora na qualidade de 
vida dessas pessoas. Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica e foram 
utilizadas pesquisas cadastradas nas bases de dados do Capes, Google acadêmico 
e periódicos. A pesquisa resultou em sete artigos científicos completos publicados 
entre 2005 a 2016. Concluiu-se que a Biblioterapia tem uma eficaz relevância no 
processo de humanização do idoso, transformando sua realidade e oferecendo 
novas perspectivas de contato e socialização. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“O homem é um animal racional, político que vive em bando” (Aristóteles, 

1966). Nessa afirmação está implícita a nossa necessidade de socializar. A prática 

da oralidade perpassa por gerações, nossas histórias, memórias e costumes. 

“A contação de histórias é uma das atividades mais antigas de que se tem 

notícia. Essa arte remonta à época do surgimento do homem há milhões de anos. 

Contar histórias e declamar versos constitui práticas da cultura humana que 

antecedem o desenvolvimento da escrita.” (Mateus et al. ) 
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Apesar da racionalidade que nos difere de outras espécies, quando se trata 

do quesito “velhice”, somos deixados para trás em questão de respeito e qualidade 

de vida. De acordo com uma pesquisa realizada pela 

organização HelpAgeInternational em parceria com a Universidade de Southampton, 

do Reino Unido, o Brasil se encontra em 56º lugar no índice de qualidade de vida 

para os idosos. 

Esse “costume” de isolar aqueles que já não se encaixam em um modelo de 

vida plenamente ativo para a sociedade provoca o fenômeno do abandono e a falta 

do contato com o outro, desumaniza. A Biblioterapia realizada na terceira idade se 

desenvolve com o intuito de trazer conforto aos que se refugiam na leitura e podem 

utilizar da contação de histórias, além de reumanizar aqueles se perderam no 

enjeitamento oriundo da senilidade.  O uso da mesma, pelo bibliotecário, ou 

qualquer profissional da área que se ponha como mediador desse encontro pode 

criar um ambiente acolhedor de trocas de experiências, trazendo de volta a esses 

membros da sociedade, além do prazer da leitura e do contato com o outro, o 

sentido de humanização, de estar vivo e ainda ser útil a sociedade. 

  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A leitura usada como função terapêutica, de acordo com Pardeck (2013) já vem 

sendo utilizada há milhares de anos. Civilizações gregas já conheciam os benefícios 

proporcionados aos seus leitores. O conceito também já existia no antigo Egito, 

onde as pessoas se reuniam em bibliotecas denominadas de “casas da vida” em 

busca de tratamentos com o uso de pergaminhos e papiros. Essa terapia tinha a 

capacidade de amenizar sintomas de estresse, alcoolismo e ajudar pais que 

procuravam guias e estratégias de como criar seus filhos. 

Os nomes utilizados para essa prática já foram muitos, Bibliopsicologia, 

Biblioaconselhamento, Biblioeducação, Literaterapia. Apesar das diferentes 

denominações a proposta era mesma, buscar tratamento terapêutico em leituras 

diversas. Para Aristóteles (1966), a leitura é capaz de proporcionar a catarse, que 
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pode ser descrita como uma purificação do espírito, através da liberação de 

emoções. 

A Biblioterapia passa a ser aplicada, primeiramente com o intuito de tratar 

transtornos da mente, relativos à idade avançada, mas de acordo com Costa & 

Bortolin (2007 p.04), “A leitura, quando feita por prazer, pode significar liberdade 

intelectual, pois quem lê cria tanto ou mais que o autor. Ao deixar a imaginação livre, 

o leitor elabora mentalmente os cenários, compõe o perfil dos personagens, 

interpreta diálogos, identifica afinidades pessoais e vive cada um de uma forma 

diferente o prazer e uma infinidade de emoções.” 

Quando aplicada em idosos, essa terapia pode trazer inúmeros outros 

benefícios. A Biblioterapia, para Ferreira (2013) é o diálogo que assume o papel 

fundamental nas sessões de Biblioterapia. A aplicação da mesma vai para além do 

narrar, dramatizar ou de ler uma história. Aliás, conforme já registramos apenas ler, 

narrar ou dramatizar uma história não é suficiente para que essa atividade seja 

considerada Biblioterapia. É necessário que o público-alvo tenha permissão para 

expor seu ponto de vista, refletir sobre os problemas e alegrias das personagens, 

traçar um paralelo com suas vivências e partilhar os seus medos com o grupo. 

Somente assim, através do diálogo e da interação, podem a leitura, a narração, ou a 

dramatização ser transformadas em terapia. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Diversos autores pesquisados ressaltam que o papel do bibliotecário como 

mediador desse processo é o de realizar encontros e promover leituras, fazendo 

assim a inclusão do idoso nessas atividades. Essa inclusão gera uma comunicação 

entre o idoso e o grupo, e entre o idoso e quem realiza a leitura. 

A importância desses momentos propostos de lazer está no auxílio a  

diminuição da sensação de abandono, reforçamento de laços entre os próprios 

idosos participantes dos grupos, prevenção de transtornos mentais, proporcionando 

um escape para as emoções, tratando da mente e da alma concomitantemente. 
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Em diversas instituições, os idosos ficam isolados do mundo exterior, e o 

contato com seus cuidadores é distante, já que são dotados de obrigações 

normalmente relacionadas asnecessidades fisiológicas. Quando a leitura trás uma 

outra possibilidade de contato, carregado de afeição, disposição, empatia, causa nas 

pessoas que participam desse momento a sensação de ser visto. Por toda a nossa 

vida, desde crianças, até em idade mais avançada, somos moldados através do 

olhar e da percepção do outro. Quando nos encontramos afastados da civilização, 

ou quando os outros param de nos perceber, passamos a nós anular dentro das 

possibilidades de ser e estar no mundo, e é por meio desse afastamento do outro 

que perdemos nossa humanidade. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Objetivou-se com esse trabalho compreender de que formas o bibliotecário 

pode agir como mediador do encontro do idoso com a Biblioterapia e como essa 

prática realiza a ação de humanizar o outro. 

Concluiu-se que a terapia de grupo, ou a leitura solitária, tem benefícios 

inúmeros aos que podem aproveitar do momento da leitura para desenvolver suas 

capacidades de socialização, entrando em contato com outras pessoas e assim 

fortalecendo vínculos, tornando ativo o processo de se encontrar no outro, 

recuperando o senso de utilidade enquanto ser social. 

Se faz necessário que novas pesquisas sejam realizadas com a finalidade de 

expandir os benefícios desse trabalho, explorando os diversos locais que podem ser 

utilizados pelo bibliotecário na prática da contação de histórias e mediação desse 

espaço terapêutico. 
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