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Contextualização 

 

 

… tudo o mais  

surge do confronto do aluno  

com as leituras e as realidades que traduzem. 
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Objetivos  

a fundamentação teórica subjacente a este tipo de 

abordagem; 
 

os dados teóricos com os registos decorrentes da prática 

pedagógica; 
 

o termo Biblioterapia como significante e significado deste 

trabalho de investigação científica; 
 

espaços e tempos de leitura para que os alunos se 

assumam fazedores de si mesmos e agentes transformadores do 

seu próprio meio; 
 

evidências em contexto real (Clube de Leitura) dos efeitos 

da aplicação prática da Biblioterapia como pedagogia 

atuante da leitura; 
 

uma redimensionada abordagem de (con)vivência de 

“boas práticas pedagógicas” à luz do tema 

desenvolvido. 

Conhecer  

Entrecruzar 

Perfilhar 

Preconizar 

Verificar 

Configurar 
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Talvez chegue o dia em que a 

literatura ajude as crianças a 

encurtar a distância existente  

entre o assombro e a reflexão,  

entre a reflexão e o diálogo  

e entre o diálogo e a experiência. 

Revisão de 

literatura 

Mathew 

Lipman 
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Revisão de 

literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Não basta ler, narrar ou dramatizar 

um texto; a biblioterapia vai além, 

prioriza ouvir o novo texto que foi 

criado por cada um dos envolvidos 

na sessão de leitura, narração ou 

dramatização.   

Clarice 

Caldin 
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Com estes e outros autores cheguei à 

Biblioterapia como pedagogia 
atuante da leitura. 
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Um projeto de intervenção 
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Os alunos vivem a leitura, metem-se na história, 

identificam-se com os personagens, sentem-se 

implicados na intriga, estabelecem diálogo 

emotivo, compreensivo, crítico e criativo com as 

obras literárias. 
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Nas ideias despertas pela leitura solidária, os alunos vão 

avançando com alegria na certeza de que não estão 
sozinhos no ultrapassar obstáculos reais ou imaginários. 
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O conhecimento   teórico a 

que cheguei alicerça-se em 

artigos científicos ligados a 

contextos de saúde e 

recuperação, à Biblioterapia 

desenvolvimental e à 

Filosofia para crianças.  
 

Conhecer a 

fundamentação teórica 

subjacente a este tipo de 

abordagem 

Conclusões 
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O gradual entrecruzar de dados teóricos com 

a minha prática pedagógica revelou-me a 

comunidade de investigação como um dos 
conceitos fundamentais da Biblioterapia. 

Entrecruzar 

os dados 

teóricos com 

os registos 

decorrentes 

da prática 

pedagógica 

Conclusões 
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Perfilhei o termo Biblioterapia na 

medida em que veio dar 

significado ao significante 

focalizado nas vertentes teóricas 

analisadas.   

Perfilhar o termo 

Biblioterapia como 

significante e 

significado deste 

trabalho de 

investigação 

científica 

Conclusões 
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Preconizar 

espaços e 

tempos de 

leitura para que 

os alunos se 

assumam 

fazedores de si 

mesmos e 

agentes 

transformadores 

do seu próprio 

meio 

 

Os alunos responderam com interesse  à dinâmica  da 

pedagogia atuante da leitura, desenvolveram 

capacidades e adquiriram novas competências. 

  

  

Em trabalho individual e cooperativo entraram na 

dinâmica de viver a leitura, mostraram sentir-se pertença 

de um grupo e dele tiraram apoio. 

 

 

Nesta perspetiva, a Biblioterapia como pedagogia 

atuante da leitura aparece como um projeto identitário 

próprio, gerado na heterogeneidade dos alunos.  

Conclusões 
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O alcance deste objetivo 

acompanha progressivamente o 

dinamismo dos alunos, pelo que 

os efeitos da aplicação prática 

da Biblioterapia como pedagogia 

atuante da leitura transcendem o 

espaço do Clube de Leitura.  
  

 

Verificar evidências 

em contexto real 

(Clube de Leitura) 

dos efeitos da 

aplicação prática 

da Biblioterapia 

como pedagogia 

atuante da leitura 

Conclusões 
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Este último objetivo mostrou-se 

ambicioso no propósito de 

organizar elementos que 

permitam teorizar, sistematizar e 

partilhar o estudo e a experiência 

pedagógica num manual de 
boas práticas.  

 

Configurar uma 

redimensionada 

abordagem de 

(con)vivência de 

“boas práticas 

pedagógicas” à luz 

do tema 

desenvolvido 

Conclusões 
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Tenho plena consciência de que este trabalho não 

constitui um todo acabado. Com ele amadureci a 

convicção de que os caminhos da  pedagogia 

implicam um processo de interpretação, revisão e 

aprofundamento. 
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