
m relacionamento que termina é 
sempre um motivo de tristeza ou de 
pausa para repensar a vida. Para su-
perar a fase difícil, que tal um bom 

livro? "Flashman", de George MacDonald Fra-
ser, sobre um soldado britânico pouco reco-
mendável, condecorado por heroísmo, pode 
distraí-lo de sua autopiedade. "Do Amor", de 
Stendhal, pode auxiliá-lo a lidar com a melan-
colia, e "As Consolações da Filosofia", de Alain 
de Botton, pode servir mesmo de consolo. 
Acabou de perder o emprego? Dureza, mas 
não se desespere! Uma boa pedida é rir com o 
conto "Bartleby", de Herman Melville, sobre 
um empregado que recebe a solicitação para 
fazer uma coisa e diz preferir não fazer, mas 
estranhamente continua dia e noite no escri-
tório. Já quem sofre pelo luto pode encontrar 
suporte em "Uma Comovente Obra de Espan-
toso Talento", de Dave Eggers, baseado na his-
tória do próprio autor, que perdeu os pais jo-
vem e precisou cuidar do irmão, ou "Meta-
morfoses", de Ovidio, que descreve as trans-
formações de todas as coisas, da vida à morte. 

Essas são indicações genéricas de Ella Ber-
thoud, da School of Life de Londres, fundada 
em 2008. Na prática, as "receitas" são indivi-
dualizadas. O interessado pode marcar uma 
consulta pessoalmente, por telefone ou Sky-

pe. Depois de responder a um questionário 
sobre suas preferencias literárias e conversar 
com a especialista, recebe uma lista de livros 
mais adequados às suas aflições. Usar literatu-
ra para ajudar a superar alguma dificuldade 
ou dor tem nome: biblioterapia. Desde a Anti-
güidade há relatos de prescrição de livros para 
enfrentar problemas cotidianos, mas só no sé-
culo passado a prática ganhou esse nome e os 
primeiros estudos sobre seus benefícios, prin-
cipalmente para doentes e presidiários. No 
Brasil, ela começa a ser difundida, com traba-
lhos principalmente em hospitais, ainda que 
não haja grupos fixos até o momento. 

A biblioterapia pode ser um ramo tanto da 
biblioteconomia quanto da psicologia. A bi-
bliotecária Clarice Fortkamp Caldin, autora de 
"Biblioterapia: um Cuidado com o Ser", prefere 
fazer a distinção. "Biblioterapeuta é o psicana-
lista que se vale da leitura como uma das tera-
pias, pois desenvolve a biblioterapia clínica 
com o intuito de cuidar das patologias psíqui-
cas", diz. "O bibliotecário, a seu turno, desen-
volve a biblioterapia de desenvolvimento, 
quer dizer, cuida do ser na sua totalidade, sem 
fazer julgamento do que é ou não normal. Cos-
tumo chamá-lo de 'aplicador da biblioterapia'. 
Não é um título tão charmoso quanto o pri-
meiro, mas me parece mais justo." 

Clarice começou a se interessar pelo assunto 
quando percebeu que o bibliotecário estava 
muito preso às funções técnicas, esquecen-
do-se do lado humanista da profissão. Em 
2001, defendeu dissertação sobre a leitura co-
mo função pedagógica, social e terapêutica. 
Depois, elaborou um curso de 80 horas na Uni-
versidade Federal de Santa Catarina. Na sua 
opinião, a eficácia vem da falta de cobranças. 
"O aplicador de biblioterapia não prescreve 
uma norma de conduta nem um remédio a ser 
tomado em horários determinados. Dela par-
ticipa quem quiser, quem tiver vontade de es-
cutar uma história", afirma. "Essa história agirá 
no ouvinte do jeito que ele achar melhor ou 
mais conveniente naquele instante de sua vi-
da. Será digerida lentamente, ficará na sua 
mente ou no seu subconsciente por tempo in-
determinado e poderá ser retomada a qual-
quer momento." E, como é grátis, não precisa 
ser interrompida se o dinheiro estiver curto. 

Em sua experiência de quatro meses na ala 
pediátrica de um hospital em Santa Catarina, 
na qual se executou a biblioterapia por meio 
de leitura, contação, dramatização de histó-
rias e brincadeiras, as crianças, segundo ela, 
esqueceram-se de que estavam em um hospi-
tal. Os familiares também se beneficiaram 
com o alívio do estresse. Num presídio femini-



no, as sessões de contos e poesias ajudaram as 
participantes a superar a sensação de impo-
tência e a saudade dos maridos e filhos. Elas 
saíram do estado de prostração e chegaram 
até a escrever um jornalzinho interno. 

Normalmente, a biblioterapia se dá em gru-
po. O aplicador seleciona o texto, faz a leitura, 
narração ou dramatização de uma história e 
aposta no envolvimento do público. Cuida, 
ainda, de permitir a liberdade de interpreta-
ção, propiciar o diálogo, a catarse, a identifica-
ção, a introspecção. "É bom frisar que para esse 
mister se presta a literatura, quer dizer, a fic-
ção. Textos informativos ou didáticos não são 
considerados biblioterapêuticos, porque não 
produzem a explosão e apaziguamento das 
emoções [catarse], não permitem a identifica-
ção com as personagens [experiência vicaria], 
nem induzem à introspecção [reflexão sobre 

como nosso comportamento afeta o outro]." 
Os livros infantis são os geralmente utiliza-

dos por Lucélia Paiva, doutora em psicologia 
escolar e do desenvolvimento pela Universi-
dade de São Paulo e autora da tese "A Arte de 
Falar da Morte: a Literatura Infantil como Re-
curso para Abordar a Morte com Crianças e 
Educadores". Ela conta que descobriu o valor 
da biblioterapia intuitivamente. "Sentía que 
era mais fácil falar sobre certos temas com 
metáforas, de forma mais suave", diz ela, que 
desenvolve trabalho voltado para pessoas em 
situações de crise e emergência, perdas e luto. 

Lucélia começou a usar livros infantis para 
tratar de assuntos como a morte com seus so-
brinhos. Mais tarde, conheceu o termo biblio-
terapia. Hoje, utiliza o mesmo gênero para 
adultos e crianças, em sessões em grupo ou in-
dividuais. "A Menina e o Pássaro Encantado", 

de Rubem Alves, sobre uma garota que apri-
siona uma ave numa gaiola por amá-la muito, 
serve para tratar de relações familiares ou con-
jugais e de luto. Já "Dona Saudade", de Claudia 
Pessoa, ajuda a lidar com o luto e a saudade. "A 
Aids e Alguns Fantasmas no Diário de Rodri-
go", de Jonas Ribeiro e André Neves, auxilia na 
superação do estigma da doença. 

As histórias, segundo ela, sempre precisam 
ter começo, meio e fim. "Não precisa ser final 
feliz, desde que exista uma solução. É ela que 
minimiza o sofrimento." É preciso buscar o en-
volvimento do ouvinte, seja pela identificação 
com personagem ou história. "Se fizer eco, se 
fizer sentido, ele vai começar a ter um envolvi-
mento emocional. A partir dessa catarse, pode 
identificar-se. E o desfecho daquele conflito do 
livro pode trazer para ele a possibilidade de 
desfecho de seus conflitos." Ela afirma ter tido 
certeza de que dava certo quando soube que 
uma mãe enlutada tinha lido "Dona Saudade", 
presenteada por uma amiga em comum, e es-
palhado o livro pelas outras pessoas afetadas 
pela perda de seu filho. Em outro caso, conse-
guiu, em sessão de psicoterapia, acessar até 
um trauma maior, fazendo uma senhora falar 
sobre o abuso sexual sofrido na infância. 

Já os especialistas no ramo da bibliotecono-
mia, ou aplicadores de biblioterapia, como 
descreve Clarice Fortkamp Caldin, deixam 
claro que a biblioterapia não é científica e não 
exclui os cuidados médicos. "Como arte, ela é 
criativa. Assim, o sujeito dela se vale para miti-
gar pequenos problemas pessoais. Cada um 
do seu jeito, usando a imaginação e de acordo 
com suas emoções", diz ela. Para pessoas com 
problemas psicológicos sérios, pode ser auxi-
liar, sem ter a capacidade de cura. Mas dá seus 
resultados para quem embarca na viagem. 

"Sabemos que o poder da boa literatura é 
profundo e transformador. Temos um feedba-
ck positivo de nossos clientes, que freqüente-
mente voltam para mais sessões. Mas nós não 
nos advogamos como médicos. Somos douto-
res de livros!", ressalta Ella Berthoud, da School 
of Life, que faz apenas atendimento indivi-
dual. Para ela, funciona porque "você entra na 
cabeça de outra pessoa e vive outra vida por 
meio dos personagens do romance". Essa ex-
periência permite que se entenda melhor seus 
dilemas, se o livro for bem escolhido. "Você vê 
um personagem cometendo um erro e pode 
evitar fazer o mesmo. Outras vezes você vê os 
personagens superando as dificuldades, e isso 
dá a você, leitor, a resolução de resolver enfren-
tar a própria situação." Fortalecido pela boa li-
teratura ou por uma contação de histórias efi-
ciente, ele tem a chance de estar mais apto a su-
perar as dificuldades e os momentos de desâ-
nimo e de tristeza. Como se diz por aí, ler real-
mente faz bem, para a mente e para a alma. 

Text Box
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