Biblioarterapia

“A fala humana anima, coloca em movimento e suscita as forças que estão estáticas nas
coisas" A. Hampa Té Bã

Há livros infantojuvenis que até podem ser lidos por crianças. Tratam conteúdos graves de
forma sutil, delicada, lúdica e certeira. Desta forma, o trabalho com biblioterapia proporciona
um rico acervo de histórias que, combinadas com atividades expressivas, potencializam
processos de acolhida, autoconhecimento e cuidado.

Há temáticas diversas, como:
1. Luto, perdas, através de livros como "O teatro de sombras de Ofélia" de Michael Ende e
Friedrich Hechelmann, "O pequeno grande livro da tristeza feliz" de Colin Thompson, "Até
passarinho passa" de Bartolomeu Campos de Queirós;
2. Enfrentamento do novo, através do livro "A Floresta" de Claire A. Nivola;
3. Aceitação das diferenças, através dos livros "O homem que amava caixas" de Stephen
Michael King, "A lagartixa que virou jacaré" de Izomar C. Guilherme e "A verdadeira história
dos três porquinhos", contada por Jon Scieszka;
4. Reconhecimento, expressão e releitura do medo, através do livro "O gato e o escuro"
de Mia Couto;
5. Memória e afeto, através do livro "Guilherme Augusto Araújo Fernandes de Mem Fox;
6. Ativamento da capacidade de sonhar, através do livro "Coração não toma sol" de
Bartolomeu Campos de Queirós e "Num mundo perfeito" de Leo Cunha e Salmo Dansa;
7. Esperança diante da sensação de imobilidade, através dos livros "Era uma vez um
tirano" e "Abrindo Caminhos", ambos de Ana Maria Machado;
8. Expressão de sentimentos, através dos livros "O menino Nito" de Sônia Rosa e "História
de amor" de Regina Coeli Rennó.

Estes são alguns dentre muitos outros exemplos de temas e livros abordados.

Os programas são aplicáveis a crianças, adultos e terceira idade e podem ser apresentados
em escolas, centros culturais, espaços de saúde, asilos, instituições de reabilitação, etc.

1/3

Biblioarterapia

Há a possibilidade de apenas apresentar o conteúdo através de contação de histórias, sem
agregar atividade posterior.

Em caso de interesse, entre em contato para especificar sua demanda e receber uma
proposta.

Contação de histórias e atividades expressivas no Asyllo João Evangelista - Humaitá - RJ
(novembro 2012)
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Círculo de livros utilizados na Vivência de Biblioterapia - Acolhendo as Perdas
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