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RESUMO 
 

Considerando o papel fundante das histórias no desenvolvimento infantil, objetiva-se 

discutir a prática de contar e ouvir histórias como instrumentos que auxiliam no 

desenvolvimento cognitivo e intelectual, enriquecendo o acervo cultural das crianças 

e, fundamentalmente, imprescindíveis para o seu processo formativo. Para tanto, 

procede-se a revisão de literatura de publicações sobre o tema escolhido, com 

enfoque na área pedagógica, psicopedagógica e de educação infantil, visando o 

papel das histórias na formação do indivíduo, fazendo-se um recorte para apresentar 

a biblioterapia. Deste modo, observa-se a importância de considerar a presença de 

histórias no desenvolvimento infantil no âmbito cognitivo, crítico e social, bem como 

a relevância da biblioterapia nesse processo e como possibilidade no trabalho do 

psicopedagogo. 

 

Palavras-Chave: Psicopedagogia. contação de histórias. infância. biblioterapia. 

 

 



 

ABSTRACT 

 
Considering the essential role of stories in children's development, the objective is to 

discuss the practice of telling and listening to stories as tools that help in cognitive 

and intellectual development, enriching children's cultural heritage and, 

fundamentally, essential for their formative process. To do so, a review of literature 

on the chosen topic is carried out, with a focus on pedagogical, psychopedagogical 

and early childhood education, aiming at the role of stories in the formation of the 

individual, making a cut to present the bibliotherapy. Thus, it is important to consider 

the presence of stories in children's development in cognitive, critical and social 

contexts, as well as the relevance of bibliotherapy in this process and as a possibility 

in the work of psychopedagogues.  

 

Key Words: Psychopedagogy. storytelling. childhood. bibliotherapy. 
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INTRODUÇÃO  

 

É de extrema importância considerar a presença de histórias no 

desenvolvimento infantil, desde os contos orais até a leitura é evidente a 

transformação das capacidades de cada criança, no âmbito cognitivo, crítico e 

social. 

A biblioterapia é parte do processo de desenvolvimento, dessa forma, não 

é possível excluí-la. Ela é capaz por auxiliar no tratamento do câncer infantil e de 

traumas. Opera nas necessidades de cada criança, mas não só no âmbito 

hospitalar, uma vez que seus princípios de abordagem podem ser inseridos no 

cotidiano escolar 

Tratar sobre a arte de ler, contar e ouvir histórias no desenvolvimento 

infantil é fundante, pois, pode transformar e desenvolver os aspectos cognitivos e 

psicoafetivos dos indivíduos, bem como aprimora o plano simbólico, as capacidades 

de operações, o processo do pensamento crítico e o desenvolvimento de relações, 

oportunizando à criança um ganho qualitativo na construção de sua história. 

Assim, objetiva-se com esse trabalho compreender o papel dos contos 

orais, através da biblioterapia, no processo formativo da criança, apresentando a 

atuação das histórias no desenvolvimento infantil, problematizando as possibilidades 

dos contos orais no espaço escolar e discutindo a biblioterapia como ferramenta 

para o trabalho do psicopedagogo. 

Para a composição desse trabalho utilizou-se uma pesquisa de cunho 

bibliográfico. Para isso foram analisados artigos, disponíveis em periódicos e 

revistas cientificas, destacando-se os de Caldin (2001), Fasanello e Rocha (2012) 

Ferreira (2003) Giordano (2013) e Sisto (2007), além de outros autores que 

permitem uma análise que demostre e comtemple a aplicabilidade da biblioterapia e 

dos contos orais na atuação do psicopedagogo. 

No primeiro capítulo trata-se sobre a atuação dos contos orais no 

desenvolvimento infantil mostrando que o processo de aprendizagem inclui não 

apenas a alfabetização propriamente dita, mas inclui também processos de 

desenvolvimento social, cultural político e psicológico, como por exemplo, a 

abstração, que abrange a imaginação e a criatividade, explicando como as histórias 

devem estar inseridas nesse processo a fim de não só auxiliar no desenvolvimento, 

mas também, potencializá-lo. 
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No segundo capítulo será analisado a Biblioterapia como uma 

possibilidade de utilização terapêutica da contação de histórias, marcando seu uso 

no tratamento do câncer e extrapolando para o contexto escolar, para assim, no 

terceiro capítulo, tratar do diálogo possível entre ela a psicopedagogia escolar, a 

importância da biblioteca escolar nesse processo, explicitando o fato de que se 

aplicado corretamente, a biblioterapia pode auxiliar o psicopedagogo no trabalho 

com os alunos, pois ajuda no âmbito das relações, da socialização, da desinibição e 

auxilia os educandos a expressar suas ideias; no âmbito pessoal é capaz de 

estimular o riso, de levar o aluno a identificar e saber lidar com suas emoções e de 

vivenciar inúmeras situações.  
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1 CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: MUITO MAIS DO QUE MERA NARRAÇÃO 

 

Em pleno século XXI, é possível notar a imponência atribuída à era, dada 

pela presença de máquinas, conhecimento científico e tecnologia, os quais aceleram 

o processo do curso social, bem como expandiram o rol de possibilidades nas 

relações e interações humanas. Indubitavelmente, tais características trazem 

inúmeros benefícios à sociedade, entretanto, impregna nos indivíduos o anseio pelo 

imediatismo. Assim como afirma Neto (2006, p.2) “[...] o risco se fez integrante do 

próprio modo de ser da sociedade contemporânea”. Isto é, embora diante da 

imensidão de conquistas é uma sociedade marcada pela falta. Falta de apegos, falta 

de esperas, falta de ouvir e muitas vezes, pensar. Tal negativismo proposto a cima é 

feito através da análise dos relacionamentos no cotidiano dos indivíduos, ou seja, ao 

verificar a sociedade atual é patente o espaço minoritário que tem a relação entre 

indivíduos no seu sentido afetivo. Segundo Berger e Luckmann (2004 apud 

GIORDANO, 2013, p.28): 

  

O homem moderno vive numa crise de sentidos. Crise essa, produto dos 
processos de modernização, pluralização e secularização das sociedades 
com consequentes perdas de referências estáveis e seguras; certamente 
isso gera anseios e desorientação. 

 

Além disso, outra característica que marca esta era é o esvaziamento do 

simbólico, do imaginativo e do lúdico construídos culturalmente e presentes na 

contação de histórias (GIORDANO, 2013). Por isso, faz-se necessário um resgate 

desse instrumento de significação do mundo e da mente, operador e um fomentador 

da imaginação. 

 

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o 
trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, 
tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa e 
ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os 
fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os 
sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida 
real. (RODRIGUES, 2005, p. 4). 

 

 Assim, a contação de histórias opera não só como mera narração, antes, 

possibilita ao sujeito um diálogo afetivo com o outro e consigo mesmo, duas 

instancias de relações que a modernidade empobreceu nas pessoas. 
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1.1 Atuação dos contos orais no desenvolvimento infantil 

 

A linguagem oral é uma das figuras de comunicação mais utilizadas entre 

as pessoas, e o ato de contar histórias é um dos recursos para a disseminação e 

armazenamento da história, da cultura, de crenças e valores difundidos pelas 

sociedades. 

 

Contar oralmente uma história está relacionado ao reunir, ao criar 
intimidade, ao ato de entrega coletiva. É um ato agregador de pessoas; é o 
exercício do encontro - consigo, com os outros, com o universo imaginário, 
com a realidade, por extensão! Por isso, esse costume milenar é também 
socializante! (SISTO, 2007, p. 2). 

 

Na contemporaneidade, muitas tradições deram lugar a um novo 

comportamento e novas atenções, isto é, o que antes era milenar, como são os 

contos orais, hoje não encontra mais coerência em um ambiente cercado pela mídia, 

pela pressa e pelo estresse, os quais são incentivadores do não ouvir e do não 

refletir, muitas vezes. Por conseguinte, a infância assiste ao apelo do consumo, ao 

significado que o ter exerce na sociedade, e, coagidos buscam por valores 

capitalistas, o que não favorece ao conhecimento e nem vivência dentre os valores 

humanos. Dessa forma, os contos orais, aqueles passados de geração a geração e 

de cultura a cultura, foram esquecidos, e inclusive causa determinada estranheza 

quando discute a possibilidade de estes serem utilizados de forma a promover um 

aprendizado (GIORDANO, 2013). 

Entretanto, eminentes são os benefícios de ouvir e conviver com os 

contos orais, pois eles carregam em sua essência as variantes de uma cultura, uma 

vez que as histórias sempre estiveram presentes em nosso meio, carregadas de 

símbolos e significados ligadas às raízes profundas de nossa identidade tanto 

individual como coletivo. 

Os contos orais auxiliam das estruturas psicoafetivas ao aprendizado de 

fato. No que diz respeito ao desenvolvimento psicológico da criança, os contos são 

responsáveis por acionar e enriquecer o plano simbólico, da imaginação, assim, 

 

Sabe-se que a arte narrativa favorece a oportunidade para a simbolização, 
para o desenvolvimento da capacidade de abstração, para o fantástico, para 
o maravilhoso, para o sonho, para a troca entre os iguais, para o 
desenvolvimento da imaginação criadora. (GIORDANO, 2003, p.29) 
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Isto é, a criação do maravilhoso composto por bruxas, fadas e duendes 

são essenciais na prática da construção do universo simbólico pois são da ordem do 

imaginário, portanto, não reais, o que faz libertar-se do cotidiano, do mundo tangível, 

e dão abertura ao plano da imaginação e abstração. 

Diferentemente da leitura propriamente dita, o contato com histórias 

narradas, possui uma característica a qual merece maior destaque, é o contato entre 

indivíduos diferentes, o ouvinte e o contador, aplicados em uma única tarefa que é a 

de participar inteiramente do enredo, uma vez que: 

 

Contar uma história é sempre o ‘revelar de um segredo’. Os ouvintes 
ingressam na intimidade do narrador, tornando-se depositários dos 
mistérios e dos saberes que uma história carrega. Não se trata de um saber 
informativo apenas, mas poético, na base do simbólico, com uma estética 
que se concretiza na medida em que a performance se desenvolve. 
Enquanto o contador ordena as informações, através das escolhas 
linguísticas que realiza, o interesse do ouvinte vai sendo despertado. O que 
está sendo dito pelo narrador, de forma gradativa, vai aproximando-o da 
plateia (SCHERMACK, 2012, p. 05-06) 

 

A falta de ouvir histórias cria um afastamento entre indivíduos, causa 

transtornos no campo da afetividade, o que resulta em comportamentos antissociais.  

Em contrapartida, o ato de contar e ouvir histórias é um exercício de encontros, pois 

envolve não apenas um contador e um ouvinte, cria-se um vínculo, um 

compromisso, pois um contador deve articular-se a desenvolver uma narrativa a qual 

muitas vezes está baseada em sua experiência, que possa auxiliar no 

desenvolvimento do ouvinte, e por sua vez, o ouvinte deposita sua confiança e seu 

respeito no contador (FASANELLO; ROCHA, 2012). É um ciclo de doações. 

Segundo Amarilha (2001, p.19), a contação de histórias propicia esse 

ciclo donativo, pois é profundamente benéfico no plano cognitivo e emocional para 

as partes envolvidas no processo narrativo. Receptor e leitor são 

concomitantemente contemplados: 

 

[...] o receptor da história envolve-se em eventos diferentes daqueles que 
está vivendo na vida real e, através desse envolvimento intelectual, 
emocional e imaginativo, experimenta fatos, sentimentos, reações de prazer 
ou frustração, podendo, assim, lembrar, antecipar, e conhecer algumas das 
inúmeras possibilidades do destino humano. Pelo processo de viver 
“temporariamente” os conflitos, angústias e alegrias dos personagens da 
história, o receptor multiplica as suas próprias alternativas de experiências 
do mundo, sem que com isso corra algum risco. 
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É evidente que o processo de aprendizagem inclui não apenas a 

alfabetização propriamente dita, mas inclui também processos de desenvolvimento 

social, cultural político e psicológico, como por exemplo, a abstração, que abrange a 

imaginação e a criatividade. Para tal realização, as histórias devem estar inseridas a 

fim de não só auxiliar no desenvolvimento, mas também, potencializá-lo. 

 

As narrativas estimulam a criatividade e a imaginação, a oralidade, facilitam 
o aprendizado, desenvolvem as linguagens oral, escrita e visual, incentivam 
o prazer pela leitura, promovem o movimento global e fino, trabalham o 
senso crítico, as brincadeiras de faz-de-conta, valores e conceitos, 
colaboram na formação da personalidade da criança, propiciam o 
envolvimento social e afetivo e exploram a cultura e a diversidade 
(BERNARDINO; SOUZA, 2011, p. 236) 

 

Dessa forma, abre-se um processo em cadeia, onde o contato com 

histórias possibilita o desenvolvimento, e este por sua vez, promove novas 

aprendizagens e novas aquisições. Isto é, a vivência da criança num outro plano 

(imaginação), conseguida através do contato com narrativas permite que ela 

experimente ações, soluções de problemas e maneiras de se relacionar com 

inúmeras situações.  Esta relação, indubitavelmente traz conquistas no plano 

pedagógico, psicológico, estético e cultural, além de proporcionar um conhecimento 

abrangente sobre o mundo. Estes são componentes que ajudam na formação da 

personalidade infantil (FASANELLO; ROCHA, 2012). 

Isso posto, é patente que o elo entre o desenvolvimento infantil com os 

enredos fornece gradualmente, critérios de comparação, classificação e permite que 

a criança passe a encontrar e analisar a estética na obra. Tais crianças, as quais 

fomentam um vínculo com histórias, desenvolvem de forma mais elaborada a 

criatividade, imaginação e seu senso crítico, assim sendo, tudo possibilita para que 

as próprias crianças sejam protagonistas de suas vidas, de forma mais 

independente e menos alienada. 

Além disso, é importante considerar o fato de que a relação com histórias 

aprimora o desenvolvimento da escrita e inclusive permite que a criança elabore 

com mais precisão suas ideias e que saiba se expressar. Dessa forma, a narrativa 

ajuda a pensar, teatrar, ouvir, desenhar, colocar as ideias no papel, e até reconhecer 

os próprios sentimentos. 
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Na interação com as histórias a criança desperta emoções como se a 
vivenciasse, estes sentimentos permitem que esta pela imaginação exercite 
a capacidade de resolução de problemas que enfrenta no seu dia a dia, 
além disso, esta interação estimula o desenho, a música, o pensar, o teatro, 
o brincar, o manuseio de livros, o escrever e a vontade de ouvir novamente 
(BERNARDINO; SOUZA, 2011, p. 240) 

 

No que tange ao desenvolvimento social e político, o contato também 

proporciona um exercício de entendimento da sociedade, de valores, de cidadania e 

coloca a criança na discussão de saberes, na relativização das ideias. A história tem 

a capacidade de incutir na vida social da criança o amor pelo próximo, com enredos 

preparados e planejados, pode desenvolver a tolerância e o respeito. Assim: 

 

[...] configura-se como um importante instrumento para a Educação Moral à 
medida que sensibiliza a criança para os dilemas morais vividos pelos 
personagens e suscita, num ambiente escolar democrático, a reflexão sobre 
os valores e sentimentos inerentes as suas condutas (RAMOS; CAMPOS; 
FREITAS, 2012, p. 149) 

 

Aos poucos, o ato de ler, a presença da arte no cotidiano da criança, 

respeitando suas preferências, traz reforços naturais que são o entendimento, o 

prazer pela obra, a satisfação da leitura o que aumenta possibilidade de novas 

leituras acontecerem, isto é, as boas consequências da leitura reforçam o ato de ler 

e de entrar em contato frequentemente com histórias novas. Depreende-se, que 

continuamente a história aprimora o desenvolvimento não só no pedagógico, como a 

escrita e leitura, mas também no psíquico, como a imaginação, no social como 

cidadania e tolerância, e no afetivo, além de auxiliar veementemente no pensamento 

crítico. 
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2 CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E BIBLIOTERAPIA 
 

Contar histórias é uma atividade fundamental na formação e no processo 

de ensino e aprendizagem do sujeito em formação, principalmente se tratando de 

crianças pequenas, da educação infantil aos anos iniciais, pois esta, é capaz de 

exprimir os sentidos e significados da vida, no resgate e na apropriação da memória 

cultural e afetiva, imprescindível no processo de formação de identidade dos 

pequenos.  

 

Ao ouvir uma história, as crianças (e o leitor em geral) vivenciam, no plano 
psicológico as ações, os problemas, os conflitos dessa história. Essa 
vivência por empréstimo, a experimentação de modelos e ações e soluções 
apresentadas na história, fazem aumentar consideravelmente o repertório 
de conhecimento da criança, sobre si e sobre o mundo (SISTO, 2007, p. 1) 

 

O contato da criança com a contação de histórias permite a valorização 

da imaginação, dá espaço para os acontecimentos não reais e possibilita a 

expansão desta instância intelectual que tem o forte desenvolvimento na infância, 

pois, no momento em que são ouvidas as histórias, as portas do imaginário são 

abertas, o ouvinte é capaz de recriar a história passado pelo narrador, é capaz de 

significar as ideias, ou seja, pensá-las abstratamente e operacioná-las no 

pensamento. Essas aptidões simbólicas são responsáveis pela ampliação da 

criatividade e a desenvoltura do ouvinte para a recriação do real.  

Poder contar histórias, é saber criar um ambiente confortável, que envolva 

a criança, no suspense, na surpresa, na emoção, na trama que dá vida às 

personagens e na interação entre narrador e ouvinte. O contador de histórias 

envolve e desperta seu público ouvinte, fazendo-o questionar-se, emocionar-se, 

fazendo-se chegar ao objetivo do narrador (o envolvimento, a mobilização, o 

questionamento) e para isso, faz uso de linguagens e expressões que são 

fundamentais para envolver seu público.  

 

2.1 A biblioterapia  

 

Cientes de que a contação de histórias não é uma mera narração, é 

preciso explorar o caráter terapêutico que o trabalho com histórias possui, uma vez 

que “pode-se dizer que existe uma terapia por meio de livros. Tal terapia recebe o 
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nome específico de biblioterapia, originada de dois termos gregos biblion – livro, e 

therapeia – tratamento” (CALDIN, 2001, p.33). 

A biblioterapia é a arte de trabalhar com recursos bibliográficos e não 

bibliográficos, a fim de auxiliar no comportamento e no processo de recuperação da 

saúde física e emocional, é utilizada em hospitais psiquiátricos, hospitais de saúde e 

em presídios. Isto é, 

 

A Biblioterapia é uma técnica de mudança de comportamento através do 
autoconhecimento e que utiliza as qualidades racionais (intelecto, 
inteligência, compreensão cognitiva) e emotivas dos indivíduos que se 
submetem a ela, para obter uma modificação do seu comportamento. 
(FERREIRA, 2003, p.39) 

 

Além de ser usada para terapia e reabilitação pode atuar como profilaxia. 

O método biblioterapêutico é perpassado por múltiplas possibilidades de 

aplicação, uma vez que enxerga a palavra com potencialidade de produzir no sujeito 

novas tomadas de posição que permita-o lançar um novo olhar para si. Assim, na 

biblioterapia as palavras não são neutras (CALDIN, 2001), mas, por serem 

dinâmicas e dotada de sentidos, são capazes de levar o sujeito para além de si 

mesmo. 

 

A linguagem em movimento, o diálogo, é o fundamento da biblioterapia. O 
pluralismo interpretativo dos comentários aos textos deixa claro que cada 
um pode manifestar sua verdade e ter sua visão do mundo. Entre os 
parceiros do diálogo há o texto, que funciona como objeto intermediário. No 
diálogo biblioterapêutico é o texto que abre espaço para os comentários e 
interpretações que propõem uma escolha de pensamento e de 
comportamento. Assim, as diversas interpretações permitem a existência da 
alteridade e a criação de novos sentidos. A biblioterapia não se confunde 
com a psicoterapia, posto que esta última é o encontro entre paciente e 
terapeuta e a primeira se configura como o encontro entre ouvinte e leitor 
em que o texto desempenha o papel de terapeuta. Além da leitura, os 
comentários, os gestos, os sorrisos, os encontros são também terapêuticos 
à medida que fornecessem a garantia de que não estamos sozinhos. O 
texto une o grupo. (CALDIN, 2001, p.37) 

 

É importante que haja uma pesquisa antes de desenvolver a biblioterapia 

para averiguar o gênero literário, os autores e os enredos necessários e de 

preferência de cada indivíduo. Pois, ao trabalhar com determinada literatura esta 

deve passar por três níveis de entendimento que são: 

 

[...] ‘o fazer sentido’ (a capacidade de entender as situações vividas pelos 
personagens, as situações apresentadas), o entendimento cognitivo’ (a 
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capacidade de relaciona-lo às situações vividas no seu dia-a-dia e 
compreender seus problemas a partir delas), e a ‘empatia completa’ 
(identificação total com o personagem, capacidade de admitir traços do 
caráter do personagem como seus) (FONTANARI, 1991, p.23). 

 

Depreende-se então que os enredos devem estar intimamente 

relacionados com as necessidades e com o cotidiano do indivíduo, respeitando a 

faixa etária e a enfermidade do paciente, pois, as histórias influenciam muito na 

vivência do enfermo, uma escolha errada pode fracassar a terapia e provocar o 

resultado inverso. Isto é, deve evitar narrativas que podem gerar antipatia com o 

personagem, evitar também enredos que apresentam atividades as quais o sujeito 

não pode realizar. 

Por isso, ao desenvolver a terapia deve estar presente um bibliotecário, 

um psicólogo e é desejável também um educador. A equipe estruturará o projeto, 

através da verificação da enfermidade ou necessidade e da escolha do enredo 

correto. 

  É imprescindível que durante todo o processo de terapia haja não só a 

leitura ou os contos orais, mas também, atividades que proporcionam ao paciente 

uma interação melhor com o enredo e que amplie o entendimento da história, como 

por exemplo, a dramatização, a pintura, as dinâmicas, ou até mesmo um debate, ou 

seja, um programa de atividades juntamente com a leitura dirigida. 

Portanto, a prática da biblioterapia gera “[...] a possibilidade de oferecer 

um apaziguamento das emoções – a cartase; de produzir a identificação com as 

personagens por meio da projeção e da introjeção; e de favorecer a introspecção. A 

literatura, portanto, tem uma função terapêutica” (CALDIN, 2004, p.12). 

Inúmeros são os casos em sala de aula nos quais se aplica a 

biblioterapia. Em qualquer série, qualquer instituição, em escolas ou faculdades 

pode utilizar a terapia com livros ou contos.  

No ensino infantil, geralmente, a biblioterapia é realizada no sentido de 

provocar a articulação dos alunos, a ajudar na introjeção, na catarse, na 

introspecção e nas vivências que trouxeram algum trauma, mas para isso antes 

deve ser analisado diante a sala as necessidades dos alunos (FERREIRA, 2003). 

Em vários casos observa-se que a aplicação desta prática terapêutica pode 

transformar a criança, desde pequeno já é auxiliado em suas aflições. Por exemplo, 
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em uma classe onde possui crianças tímidas pode através da biblioterapia 

transformá-las, socializá-las. 

Dessa forma, o importante é que avalie a sala antes de introduzir a 

terapia, é necessário verificar o que precisa ser trabalhado, e inclusive notar qual o 

tipo de literatura que será utilizada, e logo após, é imprescindível produzir atividades 

como recreação, teatro, desenho, musica, entre outras realizações para que haja 

maior interação das crianças. Todavia, para que o efeito aconteça é preciso deixar a 

criança livre diante das atividades propostas a fim de expressar seus sentimentos, 

jamais forçá-la a alguma realização, e inclusive não deve aplicar nenhuma nota 

sobre os trabalhos. 

Se corretamente aplicada, a terapia é capaz no âmbito das relações, de 

socializar a criança, de desinibir e de auxiliá-la a expressar suas ideias; no âmbito 

pessoal é capaz de estimular o riso, de levar a criança a identificar e saber lidar com 

suas emoções e de vivenciar inúmeras situações. Essas aquisições, 

indubitavelmente, auxiliam o aluno na tomada de decisão diante da sua vida e 

experiências (FERREIRA, 2003). 

Diante de alguns nortes para a aplicação da terapia é possível após a 

introdução desta na sala de aula, verificar como as crianças desenvolveram seus 

afetos pelo próximo, como são capazes de lidar com frustrações ou dificuldades, 

também é possível identificar o amadurecimento ocorrido pelas atividades, ou seja, é 

uma transformação não só dos indivíduos, mas de suas relações.  

Portanto, “as atividades biblioterapêuticas, além de serem estimuladoras 

da leitura, facilitam a socialização em grupo, propiciam momentos que desinibem as 

demonstrações de afeto e socializações de ajuda para determinados males e 

anseios” (LUCAS; CALDIN; SILVA, 2006, p.17). 

No ensino superior ou até no ensino médio é comum observar muitos 

alunos vítimas do estresse, abitolados em livros e cadernos e pressionados por um 

objetivo. É nessa perspectiva que entra a biblioterapia. No entanto, há professores, 

os quais não utilizam dessa terapia, pois não confiam no resultado, ou, acreditam 

que inserir mais leitura no cotidiano do aluno pode atrapalhá-lo. 

Porém, é evidente que esta prática acrescenta demasiadamente na saúde 

mental e física, operando no leitor um estado de reflexão, pacificação da saúde 

emocional e agindo para libertação da tensão interior, isso proporciona ao aluno um 

aumento de sua autoestima.  
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Para aplicar a biblioterapia basta atender as técnicas requeridas, como 

por exemplo, verificar qual a necessidade exata dos alunos e posteriormente, a 

escolha da literatura, a qual deve estar relacionada com o cotidiano destes, 

entendendo que a leitura é atribuição individual de significados, por isso, muitas 

vezes, os sujeitos envolvidos na terapia através da leituras se aperceberam de 

diferentes maneiras.  

 

A leitura é uma procura incessante de significados e, quanto mais o 
indivíduo ler, mais preparado estará para interpretar o mundo, passando a 
dominar o saber, cujo propósito básico é a apreensão dos significados 
mediatizados ou fixados pelo discurso escrito. Portanto, toda leitura de um 
texto é individual, sendo o texto plurissignificativo: cada pessoa, 
dependendo da sua vivência pessoal, atribui um determinado significado. 
(SEITZ, 2000, p. 38) 

 

2.1.1 Como as histórias auxiliam no tratamento do câncer infantil 

 

Dentro da gama de atuações pertinentes do uso da biblioterapia, é 

importante destacar seu papel no tratamento de crianças cancerizadas. Tal papel é 

possível, pois, a leitura como ato terapêutico, possibilita a contemplação do sujeito 

por ele mesmo, bem como fortalece e amadurece suas emoções para lidar com 

situações de conflito, externos e internos. Esse fortalecimento é ímpar para as 

crianças que se encontram acometidas pelo câncer. 

 

Biblioterapia surgiu do uso da leitura para auxiliar pessoas a melhorar a 
qualidade de vida, fazendo-as enfrentar seus medos, anseios, problemas e 
situações difíceis. Não é o ato de ler que possibilita essa situação, mas a 
interpretação de informações importantes e a sua utilização com o propósito 
modificador e transformador (GUEDES; BAPTISTA, 2013, p. 232) 

 

O propósito modificador e transformador da biblioterapia vai ao encontro 

ao processo de tratamento de câncer infantil. A criança, a priori, encontra-se 

fragilizada em decorrência de várias facetas da doença. 

O diagnóstico do câncer, o isolamento da criança, a internação 

prolongada e cada procedimento quimioterápico são capazes de alterar 

integralmente a vida infantil, pois há a ruptura de sua rotina de aprendizagem, e de 

sua vida social, já que cada criança deixa famílias, amigos, lazeres, escola, 

brinquedos e brincadeiras para se entregarem inteiramente ao processo de 

tratamento.  Além das mudanças relacionadas ao cotidiano da criança, é importante 
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perceber que também há a mudança radical do espaço físico, onde a casa se 

transforma num quarto de hospital, um ambiente nada acolhedor, repleto de tristezas 

e sofrimento. Diante disso, depreende-se que a criança pode passar por bruscas 

alterações mentais, emocionais e físicas. 

É neste sentido que a introdução da leitura como ato terapêutico é 

responsável não apenas por apresentar um universo imaginário à criança, mas 

também, por capacitá-las a enfrentar cada processo de tratamento, por exemplo, 

 

[...] os livros: A Bela e a Fera, que propicia a integração entre o fácil e o 
difícil, uma situação bela (a infância) e outra feroz (o tratamento), porém 
tendo um final feliz. Os Três Porquinhos, que representa a passagem pelas 
fases da vida com um final feliz (casa de palha - infância; casa de madeira - 
adolescência; e casa de tijolo - fase adulta), apesar dos problemas (lobo). 
(PEDROSA et al., 2007, p.104) 

 

Os contos de fada por sua vez auxiliam no período o qual as crianças 

estão desenvolvendo sua imaginação, onde não tem espaço apenas para o 

concreto, mas também às pequenas abstrações. O que induz a criança a viver além 

da realidade (do tratamento e do câncer), a viver aquilo que ela pode criar, além 

disso, o contato com diversos personagens, com as diversas situações das 

narrativas proporciona maior capacidade de lidar com as situações reais. 
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3 BIBLIOTERAPIA E O PSICOPEDAGOGO: UM DIÁLOGO POSSÍVEL 

 

3.1 A biblioterapia e a biblioteca escolar 

 

Não se pode trabalhar o conceito de biblioterapia no espaço escolar sem 

evidenciar da biblioteca na escola, pois, enquanto espaço privilegiado de leitura 

configura-se em um importante aliado no processo de ensino aprendizagem. Tal 

parceria contribui para a ampliação da prática pedagógica, plano de aula do docente 

e formação de crianças leitoras. 

Considerando a contação de histórias e o espaço da biblioteca escolar, o 

trabalho de leitura torna-se um principal mecanismo na promoção e formação do 

gosto pela leitura ao longo da escolaridade da criança e dos desdobramentos das 

potencialidades terapêuticas da contação de histórias. Enquanto instituição, a 

biblioteca escolar desempenha um papel tanto cultural quanto social, pois, cumpre 

um ofício fundamental: o de acesso a um acervo de literacia e de informações. 

A biblioteca torna-se um instrumento importante no que tange a mediação 

da leitura. Aliado a práxis pedagógica, relação teoria-prática, e o papel social do 

professor, esse instrumento atua enquanto espaço motivador e mediador da leitura, 

desencadeando assim uma função formativa e desenvolvimentista no que se refere 

a hábitos de leitura. Pois, a biblioteca escolar 

 

Na função educativa, ela representa um reforço à ação do aluno e do 
professor. Quanto ao primeiro, desenvolvendo habilidades de estudo 
independente, agindo como instrumento de autoeducação, motivando a 
uma busca do conhecimento, incrementando a leitura e ainda auxiliando na 
formação de hábitos e atitudes de manuseio, consulta e utilização do livro, 
da biblioteca e da informação. Quanto à atuação do educador e da 
instituição, a biblioteca complementa as informações básicas e oferece seus 
recursos e serviços à comunidade escolar de maneira a atender as 
necessidades do planejamento curricular. (FRAGOSO, 2002, p. 127). 

 

Pensando a função social do professor e o processo educativo. A 

biblioteca escolar ao ampliar e receber atividades propostas por docentes neste 

ambiente torna-se um grande facilitador de sujeitos leitores, além de fazer valer as 

atribuições sociais e culturais que esta instituição pode produzir e reproduzir. 

As propostas pedagógicas e curriculares devem ser planejadas de 

maneira a fim de atrair os alunos. Quanto aos professores, em seu planejamento de 

aula devem estar atentos às inúmeras possibilidades de criação que a biblioteca 
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escolar pode proporcionar aos sujeitos de sua comunidade. Pois, como Fragoso 

(2002, p. 130) ressalta, “o que se pretende, com tal comportamento profissional, é 

fazer com que a biblioteca escolar seja o agente de transformação do ensino, à 

medida em que provoque mudanças pedagógicas na escola”. 

A leitura, portanto, precisa ser constantemente estimulada; é necessário 

criar o hábito de ler, o prazer de ler, o gosto pela leitura. 

 

3.1.1 A biblioterapia como ferramenta do psicopedagogo 

 

O espaço escolar se constitui como espaço para múltiplas interações e 

processos de aprendizagem, bem com suscita desafios inerentes às relações 

interpessoais e educacionais. Esse espaço, como qualquer outro, pode ser marcado 

por conflitos, desacordos e desajustes que, em maior ou menor grau, interferem 

diretamente no aprendizado dos educandos. Assim, faz-se necessário a atuação do 

psicopedagogo no auxílio de aprendizagem.  

 

Cabe ao psicopedagogo perceber eventuais perturbações no processo 
aprendizagem, participar da dinâmica da comunidade educativa, 
favorecendo a integração, promovendo orientações metodológicas de 
acordo com as características e particularidades dos indivíduos do grupo, 
realizando processos de orientação. Já que no caráter assistencial, o 
psicopedagogo participa de equipes responsáveis pela elaboração de 
planos e projetos no contexto teórico/prático das políticas educacionais, 
fazendo com que os professores, diretores e coordenadores possam 
repensar o papel da escola frente a sua docência e às necessidades 
individuais de aprendizagem da criança ou, da própria ensinagem (BOSSA, 
1994, p 23). 

 

É evidente que a biblioterapia possui significativa potencialidade na 

manutenção da saúde mental e física (CALDIN, 2004), operando no leitor/ouvinte 

um estado de reflexão, pacificação da saúde emocional e agindo para libertação da 

tensão interior, isso proporciona ao aluno um aumento de sua autoestima. 

Assim, a utilização da biblioterapia por parte do psicopedagogo constitui-

se de um instrumento poderoso de intervenção escolar, bastando para a sua 

aplicação o estudo e entendimento das técnicas requeridas, como por exemplo, 

verificar qual a necessidade exata dos alunos e posteriormente, a escolha da 

literatura, a qual deve estar relacionada com o cotidiano destes (LUCAS; CALDIN; 

SILVA, 2006).  
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De fato, é na escola onde há o maior contato com os livros, por isso é 

necessário que as relações das crianças com as histórias sejam cordiais e deem 

prazer aos leitores. Entretanto, o psicopedagogo precisa trabalhar, a priori, de 

maneira a buscar a superação da forma como algumas instituições escolares 

inserem os livros na vida das crianças, pois criam uma pressão e consequentemente 

a rejeição pela leitura no momento em que impõem o trabalho de determinada 

história. 

As atividades usualmente se resumem na leitura de um livro, na escrita da 

história e na avaliação do conteúdo lido, em algumas escolas há também debates 

acerca do enredo e das personagens. Muitas vezes, este pacote de atividades atua 

em uma sala de aula de forma mecânica e não dinamizada, o que leva as crianças a 

não terem uma boa relação com a leitura. Isto é, há a preocupação em apenas 

aprender o código da escrita, desprezando o teor poético e literário, ou seja, ao 

iniciar o trabalho da leitura o objetivo é unicamente o de aprender a ler e escrever, o 

que resulta em uma leitura mecânica não prazerosa. 

 

Na maioria dos casos, a Escola acaba sendo a única fonte de contato da 
criança com o livro e, sendo assim, é necessário estabelecer-se um 
compromisso maior com a qualidade e o aproveitamento da leitura como 
fonte de prazer. (MIGUEZ, 2000, p. 28). 

 

O psicopedagogo precisa problematizar e discutir como fazem a utilização 

pedagógica da literatura, isto é, as instituições escolares fazem o uso das histórias 

muitas vezes para fins estritamente educativos e morais, ignorando o literário. 

Através de elementos fantasiosos que ajudam na imaginação da criança insere-se 

delicadamente no enredo, certo autoritarismo, normas e obrigatoriedades para 

incutir deveres na vida do leitor, e, a partir disso inicia-se a função estritamente 

institucionalizada da literatura infantil. Isto é, há uma apropriação da literatura infantil 

a fim de impor o autoritarismo e as regras de obediência, tirando o caráter lúdico e 

expressivo da leitura (LUCAS; CALDIN; SILVA, 2006). 

Portanto, é importante ele considerar que a leitura forma um indivíduo 

crítico, relativizador das ideias e discussões, e tomá-la como processo de imposição 

de comportamentos é uma prática equivocada, ainda que a transmissão de valores 

seja um aspecto importante, é imprescindível que a prática não esteja vinculada com 

a formação de um súdito, mas sim, cidadão crítico. E é nesse sentido que o 
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psicopedagogo deve trazer à baila a leitura, desenvolve-la de forma a levar o aluno a 

compreender o mundo e refleti-lo, e não a fim de adestrar comportamentos. 

 

Ao ouvir uma história, as crianças (e o leitor em geral) vivenciam, no plano 
psicológico as ações, os problemas, os conflitos dessa história. Essa 
vivência por empréstimo, a experimentação de modelos e ações e soluções 
apresentadas na história, fazem aumentar consideravelmente o repertório 
de conhecimento da criança, sobre si e sobre o mundo (SISTO, 2007, p. 1) 

 

Uma prática psicopedagógica que (re)conheça as potencialidades da 

leitura e da biblioterapia, usa suas ferramentas no processo de aprendizado, 

tornando-o mais interessante, atendendo, portanto, o sentido mais amplo de 

educação.  

Assim, não se pode conceber o ato de ouvir e contar histórias como uma 

simples atividade que contempla um momento de descontração, de uma leitura 

sistêmica e mecânica. Como demonstra Simões (2000, p.26), “[...] a leitura de 

histórias deve deixar de ser meramente uma distração para evitar a dispersão do 

grupo. É um momento rico que deve ser explorado ao máximo por todos”. 

O contato da criança com a contação de histórias, via biblioterapia, 

permite a valorização da imaginação, dá espaço para os acontecimentos não reais e 

possibilita a expansão desta instância intelectual que tem o forte desenvolvimento na 

infância, pois, no momento em que são ouvidas as histórias, as portas do imaginário 

são abertas, o ouvinte é capaz de recriar a história passado pelo narrador, é capaz 

de significar as ideias, ou seja, pensá-las abstratamente e operacioná-las no 

pensamento. Essas aptidões simbólicas são responsáveis pela ampliação da 

criatividade e a desenvoltura do ouvinte para a recriação do real, bem como para a 

ressignificação de afetos e emoções: 

 

É ouvindo histórias que se podem sentir emoções importantes, como 
tristeza, raiva, irritação, bem-estar, medo, alegria, pavor, insegurança, 
tranquilidade e tantas outras mais, é viver profundamente tudo que as 
narrativas provocam em quem as ouve – com toda amplitude, significância e 
verdade que cada uma delas fez (ou não) brotar [...], pois é ouvir, sentir e 
enxergar com os olhos do imaginário (ABRAMOVICH, 2003, p. 17). 

 

E não se pode negar também o caráter socializador da contação de 

histórias (DIAS, 2003), faceta essencial a se desenvolver em qualquer trabalho 

psicopedagógico na escola.  
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[...] escuta sensível e interessada, proporcionando ao ouvinte um estado de 
encantamento inebriante, fazendo-o esquecer-se “de si mesmo”. Ele grava 
com facilidade a história que é ouvida, assimila a experiência do outro e 
“adquire espontaneamente”, como diz Benjamin o “dom” de narrá-la e 
recontá-la um dia. (DIAS, 2003, p.100) 

 

Essa “atmosfera” descrita por Dias (2003) é que se constitui um 

importante terreno afetivo para o psicopedagogo, uma vez que cria a potencialidade 

de criação de vínculos entre ele e o corpo da escola. 

Assim, o psicopedagogo precisa encarar a biblioterapia como um 

instrumento real e eficiente, para isso ele precisa saber criar um ambiente 

confortável, que envolva a criança, no suspense, na surpresa, na emoção, na trama 

que dá vida às personagens e na interação entre narrador e ouvinte. O 

psicopedagogo contador de histórias envolve e desperta seu público ouvinte, 

fazendo-o questionar-se, emocionar-se, fazendo-se chegar ao objetivo do narrador 

(o envolvimento, a mobilização, o questionamento) e para isso, faz uso de 

linguagens e expressões que são fundamentais para envolver seu público.  

Fasanello e Porto (2012) destacam que, na área da arte-educação, o 

contar histórias pode articular-se com todos os modos de auto expressão, seja 

literária, verbal, musical, teatral, plástica ou corporal.  Tudo isso desperta os sentidos 

e mobiliza o imaginário do aluno. 

O ato de ler propõe ao indivíduo a construção de hipóteses, criando 

estratégias para interpretação e prévias soluções. Nesse sentido, a leitura contribui e 

permite “sonhar, enfrentar medos, vencer angústias, desenvolver a imaginação, 

viver outras vidas, conhecer outras civilizações. Além disso, nos dá acesso a uma 

parte da herança cultural da humanidade” (MACHADO, 2002, p. 21). 

Por este motivo o incentivo deve ser trabalhado através da motivação, 

jamais imposição, tornando algo prazeroso. As histórias são trabalhadas em vários 

momentos, podendo-se ler, contar ou recontar e assim auxiliar as crianças e 

adolescentes nas interpretações, proposições e inferências em cada momento 

vivenciado. 

O trabalho do psicopedagogo se valendo da leitura e contação de história 

pode contribuir significamente para os saltos qualitativos no desenvolvimento da 

aprendizagem não de maneira mecânica, mas dotada com aspectos 

afetivo/emocionais, ajudando os discentes no processo emancipatório, ganho de 

autonomia e compreensão do seu mundo interno e aquele que o cerca, favorecendo 
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o diálogo entre a realidade e a fantasia, uma vez “[...] todas as nossas vivências 

fantásticas e irreais transcorrem, no fundo, numa base emocional absolutamente 

real” (VYGOTSKY, 1998, p. 246). Desta maneira a biblioterapia funciona com o um 

elemento significativo e constitutivo do sujeito, pois atua em seu plano emocional. 

Ao utilizar a biblioterapia, o psicopedagogo precisa trabalhar as propostas 

pedagógicas planejadas de maneira a fim de atrair os alunos. Deve incentivar os 

professores, em seu planejamento de aula, a ficarem atentos as inúmeras 

possibilidades de criação que a biblioterapia pode proporcionar aos sujeitos 

educandos. Pois, o que se pretende, com tal comportamento profissional, é fazer 

com que a biblioterapia seja um agente de transformação do ensino, à medida em 

que provoque mudanças pedagógicas na escola e psicológicas nos sujeitos 

escolares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desse trabalho permitiu explicitar que o desenvolvimento da 

criança não se caracteriza apenas por um processo biológico, mas de uma interação 

entre esse processo e o social. Assim, ele pode ser potencializado pelo contato com 

a leitura e contação de histórias. Apesar dessa prática estar muitas vezes vinculadas 

estritamente com a função institucionalizada, impondo obrigatoriedades e deveres, a 

contação de histórias deve ser entendida e inserida como uma parte fundamental do 

processo educacional do sujeito discente.  

A capacidade de abstração torna-se consideravelmente maior, dando um 

amplo espaço para a imaginação, criatividade e amadurecimento emocional. Dessa 

forma, é evidente a formação de um indivíduo reflexivo, extremamente competente 

na realização de suas atividades mentais, assim como é considerável a maturidade 

do autoconhecimento, consegue discernir e transmitir o que pensa e o que sente de 

forma muito clara. Resultando num indivíduo protagonista de sua própria vida. 

É neste sentido que a terapia com histórias atua não só no processo de 

tratamento do paciente, mas auxilia nos processos psicoafetivos de qualquer sujeito. 

Dessa forma, a biblioterapia promove o desenvolvimento das capacidades do 

indivíduo, fornecendo-lhe assim instrumentos para (re)organizar sua história e 

práticas. 

O psicopedagogo encontra nesse instrumento um potencial para criar 

espaços acolhedores e vivencias afetivas, possibilitando nesses espaços um 

ambiente seguro para que os atores escolares sintam confiança e segurança para 

lidar com seus problemas e para fortalecer suas múltiplas dimensões. Contudo, faz-

se necessário que ele não desconsidere a importância da alteridade no processo 

dialógico de mediação da biblioterapia na sua prática, pois, segundo Bakhtin (1997, 

p. 321): 

 

Enquanto falo, sempre levo em conta o fundo aperceptivo sobre o qual a 
minha fala será recebida pelo destinatário: o grau de informação que ele 
tem da situação, seus conhecimentos especializados na área de 
determinada comunicação cultural, suas opiniões e suas convicções, seus 
preconceitos (de meu ponto de vista), suas simpatias e antipatias, etc.; pois 
é isso que condicionará sua compreensão responsiva de meu enunciado. 
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O trabalho do psicopedagogo institucional é de extrema relevância para o 

desenvolvimento de uma escola que busca cumprir seu papel na formação cidadã. 

Para isso é necessário que o profissional faça uso de instrumentos pedagógicos que 

possibilitem um ganho qualitativo em suas intervenções. Assim, a biblioterapia é um 

instrumento interventivo dotado de possibilidades para o desenvolvimento das 

crianças e adolescentes, bem como de todo o corpo docente e administrativo da 

escola, uma vez que nenhum ator social que compõem o ambiente escolar é uma 

ilha, antes está em uma constante simbiose, ainda que inconsciente, com os 

demais. 

Pensando assim, o psicopedagogo deve utilizar a biblioterapia de maneira 

a integrar, promovendo na escola um espaço de liberdade literária e imaginativa, 

onde todos possam ter a possibilidade de externalizar suas emoções e vivencias, 

contribuindo organicamente para o desenvolvimento não só individual, mas coletivo 

e relacional. 

Conclui-se que a prática da leitura e contação de histórias, via 

biblioterapia, e mediada pelo psicopedagogo, deve realizar-se numa situação 

dialógica. A interferência do profissional deve caracterizar-se pelo arcabouço teórico, 

afetividade, preparo, democracia, onde todos são levados em conta, e ludicidade. As 

práticas de leitura devem estar pautadas na fruição e no despertar imaginativo, bem 

como permitir que os sujeitos desenvolvam amplamente suas múltiplas 

potencialidades. 
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