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Prefácio
A Terapia Analítico-Comportamental Infantil, definida pela aplicação dos
princípios comportamentais na atividade clínica com crianças, utiliza desenhos, livros infantis, jogos, e outros, como recursos que facilitam o alcance
dos objetivos da psicoterapia. O uso de livros como recurso terapêutico possibilita à criança aprender a realizar análises dos comportamentos dos personagens e generalizar para seu próprio comportamento. Esta tem sido uma estratégia bastante utilizada por terapeutas infantis e a sistematização de tal
técnica, por vezes denominada de biblioterapia (Shrodes, 1949, citado por
Caldin, 2001), ainda se encontra em estágio incipiente. O presente trabalho
buscou realizar um levantamento das publicações de livros infantis e infantojuvenis lançados entre os anos de 2000 e 2010 com temáticas terapêuticas. A
ideia era oferecer um guia para terapeutas infantis com sugestões de livros
que poderiam ser utilizados no contexto terapêutico, atendendo a diversas
demandas, além de estimular a realização de pesquisas sobre tal estratégia
terapêutica.
As referências dos livros analisados no presente estudo foram pesquisadas em três sites de venda de livros de grande abrangência nacional e de
fácil acesso. De um total de 779 títulos, foram analisados 120 deles, considerando critérios de inclusão e exclusão definidos no estudo. A análise se baseou em informações técnicas sobre o livro, além da sinopse da história. Foi
observada grande variação de temas, sendo 58% indicados para se trabalhar
sobre resolução de problemas, 48% sobre habilidades sociais, 28% sobre relações familiares, 13% sobre medo, 6% sobre sexualidade e 3% sobre direitos da criança, entre outros; lembrando que um mesmo título pode abordar
diferentes temas de conteúdo terapêutico. Foi interessante notar que há
grande variação entre os personagens principais da história: podem ser crianças, adultos, animais, objetos animados, seres místicos, lugares (como
hospital ou escola), entre outros. A descrição completa do estudo pode ser
vista na Parte II deste livro.
A Parte I deste livro contém uma breve orientação de como o terapeuta
poderia utilizar um livro para trabalhar um tema no contexto terapêutico e oferece a listagem de todos os 120 livros analisados com as seguintes informa-
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ções: título, capa, tema, autor, editora, ano/edição, número de páginas, tipo
de personagens, classificação, idade indicada e indicação terapêutica. Adicionalmente, ao final do livro, oferecemos um índice remissivo que podem tornar a busca de livros e/ou temas específicos mais fácil e rápida.
A publicação deste livro é a realização de um sonho. Esperamos que
ele seja útil no auxílio de profissionais que trabalham com crianças em contexto terapêutico e que muitas crianças se beneficiem com o fruto de nosso
trabalho.

Ellís Buranelo Pascoal
Michela Rodrigues Ribeiro

iii

