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RESUMO

Este estudo monográfico investiga a importância dos contos, no processo
arteterapêutico, para crianças e adolescentes, em contexto de vulnerabilidade social.
Como fio condutor da pesquisa, foi feita uma análise da história As Aventuras de
Pinóquio, contada para este público. Buscou-se cartografar como um conto pode
facilitar a expressão criativa e o acesso aos conteúdos saudáveis, que propiciem o
fortalecimento da identidade.

Palavras-chave: contos de fadas - vulnerabilidade social - As Aventuras de Pinóquio
- Arteterapia - infância - adolescência.
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ABSTRACT

This present study explores the importance of fairy tales for the art therapeutic
activities, as well for children as for youngsters in a vulnerable environment. The
common thread of the paper is an analysis of a reading of the stories of Pinocchio to
this target audience. More specific it seeks to map how a fairy tale can facilitate
creative expression and access healthy that might result in the strengthening of their
identity.
Keywords: fairy tales - vulnerable environment - The Adventures of Pinocchio - Art
therapy - children - youngsters.
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APRESENTAÇÃO
Imagem 1 - Lila

Produção da autora - construção boneco de tecido.

Era uma vez uma menina quieta e inquieta chamada Lila. Lila vivia no morro e
no mato, adorava andar de bicicleta entre as goiabeiras e tinha centenas de histórias
na cabeça. Ela sonhava que virassem filmes e se via, frequentemente, nos seus
filmes. Lila era na dela, no mundo da lua, gostava de ficar sozinha com suas
bonecas. Menina doce, menina dançarina, menina calada... Lila era quieta,
precisava do silêncio, do tempo, do seu canto e da solidão, mas dentro de toda
calmaria existia uma energia vulcânica! Não raramente, Lila se abria para o mundo,
nada temia! Sem nada a temer, ela dançava e rodopiava como ninguém, mas
adorava voltar para o mato.
A história acima foi criada após a construção da Boneca Lila, no ateliê
terapêutico, na Pomar/SPEI, na aula do professor Hilton Miguel de Castro e, ao
iniciar o trabalho monográfico, esta história apareceu como um raio de sol. Lembrei
da menina “bicho do mato” que não gostava de ir para escola, mas quando ouvia
“Era uma vez...” ou quando via os fantoches cheios de vida e cores e flores, no pátio
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da escola, e sons... passava a pertencer aquele universo! Tudo começava a fazer
mais sentido. Além de brincar no meu quintal e ir para escola, dancei, sapateei e
muito experimentei. Adolescente, fui fazer teatro, me aproximei de tudo que fazia
meu coração bater mais forte e a vida ter mais cor. Posteriormente, a Psicologia
despertou meu interesse, a vontade de compreender melhor o comportamento
humano e a vida me inquietou. Obtive minha primeira graduação em Psicologia,
sempre vinculada às cores, histórias, músicas, sons e arte por toda parte!
A escolha pela Arteterapia reside na criança interior quieta e inquieta, que
percebeu que as cores podem dançar e que teima apontar um céu colorido para
aqueles que estão fincando o olhar para o ponteiro do relógio, porque há, além das
tempestades, sons, poesias, pássaros e árvores exóticas nos caminhos que
percorremos. Há histórias! Existe boneco que vira menino, pingo de tinta que vira sol
e um universo de possibilidades de reconstrução.
Lançando olhar para a arte de contar e ouvir e criar histórias que, chegando
ao final da pós-graduação em Arteterapia, decidi debruçar meus estudos nos contos.
As Aventuras de Pinóquio, história que tive oportunidade de contar para crianças e
adolescentes, no estágio obrigatório da pós-graduação da Pomar/SPEI, vai ao
encontro das arapucas vivenciadas em minha vida e desperta, ainda mais, minha
fome de aventurar-me a mergulhar neste universo mágico, que comove, move,
alimenta a alma e possibilita acender uma luz em meio a escuridão àqueles de
ouvidos atentos e corações presentes.
Era uma vez uma menina chamada Lila que, desde cedo, ouvia e ria das
histórias da mamãe. Eram histórias reais, viu? Lila ouvia, ouvia... até pegar no sono.
Devia sonhar até com a tal Bertalha do mato, uma canção também inventada pela
mãe maluquinha dela! Vai ver foi por isso que os olhinhos da Lila brilharam, na
escola, quando lhe contaram contos...
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INTRODUÇÃO
Imagem 2 - Entre um conto e outro

Disponível: https://www.flickr.com/photos/ozstuff1/6171837932/
A fala humana anima, coloca em movimento e suscita as forças que
estão estáticas nas coisas.
Amadou Hampâté Bâ

Contos são capazes de nos envolver em seus enredos, pois tratam das
experiências cotidianas, permitindo que nos identifiquemos com os personagens,
com as suas dificuldades, alegrias, angústias e possibilitam descobertas que vão ao
encontro de nossos sentimentos.
Este estudo monográfico investiga a importância dos contos para crianças e
adolescentes, em contexto de vulnerabilidade social, na práxis arteterapêutica, com
o objetivo de verificar de que maneira um conto pode ser facilitador da expressão
criativa e dar acesso aos conteúdos saudáveis, que propiciem o fortalecimento da
identidade. Como fio condutor da pesquisa, foi utilizado o conto As Aventuras de
Pinóquio.
A escolha do tema deste estudo deve-se a experiência do estágio da
Pomar/SPEI, realizado como condição parcial para obter o título de especialização
em Arteterapia, de acordo com as normas da União Brasileira de Associações de
Arteterapia (UBAAT). A utilização do conto As Aventuras de Pinóquio, no processo
arteterapêutico, culminou no interesse por analisá-lo mais profundamente,
objetivando a obtenção de informações sobre o poder transformador de um conto.
A importância deste estudo reside na compreensão de como um conto pode
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possibilitar mudanças positivas no comportamento de um grupo, facilitando a
expressão criativa, permitindo o acesso aos conteúdos saudáveis, que contribuem
para o fortalecimento da identidade dos envolvidos.
A história da humanidade é feita contando histórias. Elas foram transmitidas
oralmente, fixam-se no tempo, assim como fixaram-se nas cavernas e nos livros e
na memória. Contos fascinam e possibilitam o despertar de consciências e, além
disso, possuem valor terapêutico e é sobre esse aspecto que demanda esta
pesquisa. O presente estudo focará no conto As Aventuras de Pinóquio, buscando
analisar seus mitemas e observar seus desdobramentos, no grupo de crianças e
adolescentes, do estágio obrigatório da Pomar/SPEI.
De acordo com Branco (2012), contar uma história é uma forma de afagar a
alma e cabe ao arteterapeuta permitir que as imagens, que são ativadas, a partir do
conto, sejam expressas e reconhecidas através da arte.
A Arteterapia possui diversos recursos dentro de várias linguagens artísticas
que podem funcionar como porta de acesso ao inconsciente, propiciando a
descoberta e o autoconhecimento. A abordagem junguiana embasa a análise do
presente estudo.
Esta pesquisa foi desenvolvida de acordo com pressupostos metodológicos
de modelos bibliográficos. Buscou-se elaborar um documento que procurasse
mostrar a importância da Arteterapia para o público de crianças e adolescentes, em
contexto de vulnerabilidade social. Mesmo não se tratando de um estudo de caso,
considerou-se relevante apresentar situações em que o tema da monografia fosse
desenvolvido em processo arteterapêutico a título de exemplificação.
Três etapas constituíram este estudo. Na primeira, foi feito o levantamento do
referencial teórico pertinente à pesquisa, com intuito de mapear e discutir com certa
profundidade o foco deste estudo. A segunda etapa destinou-se à leitura
pormenorizada do referencial teórico previamente selecionado, assim como à
análise de documentos pertinentes à pesquisa. A terceira etapa constitui-se na
análise dos dados coletados tanto na bibliografia quanto na documentação, com o
objetivo de compreender, esclarecer, validar ou refutar os objetivos iniciais do
estudo. Essa etapa foi a que maior tempo despendeu, tendo em vista o
entrecruzamento de dados que tornou-se obrigatório para o melhor entendimento do
fenômeno em análise.
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Para dar conta dessa tarefa, dividiu-se essa etapa em quatro capítulos. O
capítulo I discorre sobre a Arteterapia - percurso histórico, o papel do arteterapeuta,
abordagem junguiana e algumas modalidades e materiais expressivos utilizados. O
capítulo II compreende os contos - sua origem, a importância da imaginação
propiciada pelos contos, função terapêutica, mitos e a jornada do herói. O capítulo III
analisa o conto As Aventuras de Pinóquio – sua origem, versão animada produzida
por Walter Disney e as divergência com relação ao conto original, bem como a
análise simbólica de alguns elementos fundamentais da história. O Capítulo IV
documenta a experiência de um processo arteterapêutico, realizado a título de
estágio, como pré-requisito parcial para a conclusão do curso de pós-graduação em
Arteterapia, neste relato serão tratados - o perfil do grupo, a Instituição e as etapas
do processo arteterapêutico: fase do diagnóstico, estímulos geradores e processos
autogestivos.
A última etapa foi destinada à elaboração das conclusões e recomendações
sobre o tema pesquisado, enfocando os benefícios causados às crianças e
adolescentes, em contexto de vulnerabilidade social.
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CAPÍTULO I

ARTETERAPIA

Imagem 3 - Mãos olhudas

Disponível: http://eliheil.org.br/por/acervo/

[...] então escreva e desenhe e construa e toque e dance e viva como só
você pode.
Neil Gaiman

Objetiva-se, neste capítulo, explicar o que é Arteterapia, qual a sua origem,
além de apontar a abordagem junguiana como especificidade teórico metodológica,
bem como os materiais e modalidades expressivas utilizadas no processo
terapêutico.

1.1 O QUE É ARTETERAPIA?
De acordo com Philippini (2013), dentre as inúmeras formas de descrever o
que é Arteterapia, é possível considerá-la como um processo terapêutico, que ocorre
por meio da utilização de modalidades expressivas diversas, configurando uma
produção simbólica, concretizada em inúmeras modalidades plásticas. Esta
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materialidade, por sua vez, segundo a autora, permite o confronto e gradualmente a
atribuição de significado às informações provenientes de níveis profundos da psique,
que poderão ser apreendidas pela consciência.
Muitos conceituam a Arteterapia como “Terapia através da arte”, mas no
contexto arteterapêutico, chama a atenção Phillippini (2013), a Arte é entendida
como Processo Expressivo, da forma mais ampla. O que está em jogo não são
questões particulares da arte, tais como estética, técnica ou mesmo questões
acadêmicas, nem vinculações do processo criativo à alguma escola artística. Por
esse motivo, é importante o cuidado ao conceituar Arteterapia desta maneira.
Cabe ressaltar também a conceituação da AATA (Associação Americana de
Arteterapia).
A Arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto
de uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças,
traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam
desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os
processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o
conhecimento de si e dos outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor
com sintomas, stress e experiências traumáticas, desenvolver recursos
físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer
artístico. [...]1.

A finalidade da Arteterapia não é o de ensinar artes, muito menos emitir juízo
crítico ou avaliação artística. Segundo Carvalho (1995), por meio das modalidades
expressivas,

é

possível

traduzir

sentimentos,

pensamentos

e

emoções,

possibilitando um caminho para o autoconhecimento.
Compreende-se que modalidades expressivas são linguagens artísticas que
são capazes de desvelar a cada indivíduo conteúdos que antes eram
desconhecidos, tais conteúdos materializam-se a partir do desenho, pintura,
modelagem ou outras formas de expressão.
A Arteterapia centra-se em um trabalho de pesquisa do sujeito de elaborar o
universo de imagens: “não se trata de interpretar uma mensagem nem de admirar
sua configuração, mas de reconstruir o caminho da pesquisa que permitiu ao autor
encontrar ao mesmo tempo, o que tinha a dizer e a maneira de dizê-lo.” (PAIN &
JARREAU, 1996 apud, PHILIPPINI, 2013, p.14).

1 Disponível em: http://aarj.com.br/home/ Acessado em 02/10/2015.
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Philippini (2013) acrescenta que a criatividade é uma das matérias primas
deste caminhar e a Arteterapia, por ser um território terapêutico criativo, pode
através da Arte de cada um, contribuir para construir e reconstruir a subjetividade.
Para criar é preciso, segundo Murdock (1998), tempo, espaço interno e
permissão para errar. A Arteterapia propicia este espaço de criação, sendo possível
criar em liberdade, livre de condicionamentos ou preconceitos, visto que o que é
relevante neste processo é o quanto a arte que se cria constituirá um indivíduo
íntegro e saudável.
Quando o indivíduo descobre núcleos saudáveis e eficientes, descobre um
caminho de transformação e construção de autonomia. Para Philippini (1997 apud,
NAGEN, 2006), “[...] qualquer indivíduo, mesmo aquele considerado doente, incapaz
e marginalizado pela sociedade, conta com núcleos saudáveis.” Enquanto cria, o
indivíduo entra em contato com seus próprios sentimentos e obtém a possibilidade
de compreendê-los. Com relação ao indivíduo criativo, Ostrower (1978, p.132)
complementa:
[...] a este torna-se possível dar forma aos fenômenos, porque ele parte de
uma coerência interior que absorve os múltiplos aspectos da realidade
externa e interna, os contém e os "compreende” coerentemente, e os
ordena em novas realidades significativas para o indivíduo. Como ser
coerente, ele estará mais aberto ao novo por que mais seguro dentro de si.
Sua flexibilidade de questionamento, ou melhor, a ausência de rigidez
defensiva ante o mundo, permite-lhe configurar espontaneamente tudo o
que toca.

Em Arteterapia, o indivíduo é estimulado a concretizar sua experiência
emocional através de imagens, deixando que as sensações internas se exteriorizem.
Esta materialização, das imagens psíquicas, o ajuda a perceber que para além de
estados afetivos conflitivos, existem também potenciais psíquicos positivos.
Como vimos, existem várias maneiras de falar sobre Arteterapia. Antes de
caminharmos para o seu percurso histórico, cabe também expor a conceituação de
Ormezzano (2011, p. 9), que nos lembra sobre a utilização de recursos artísticos,
para promoção da saúde, em outras culturas e em tempos longínquos.
A Arteterapia é um processo terapêutico que resgata a tradição milenar de
utilizar recursos artísticos para auxiliar as pessoas a contarem conteúdos
internos, por exemplo: os índios navajos e suas pinturas de areia, as
máscaras da serenidade de tribos ciganas, os mandalas tibetanos e outras
atividades artísticas semelhantes. Com base nas informações provenientes
desses níveis profundos do funcionamento psíquico, procura facilitar o
desenvolvimento da personalidade como um todo. O processo pode ser
realizado por meio de diferentes linguagens artísticas [...]. Ao trabalharmos
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com as imagens provenientes dessas linguagens não verbais e sua
posterior verbalização no setting terapêutico, podem ocorrer transformações
internas.

2.2 PERCURSO HISTÓRICO
Imagem 4 - Caverna

Disponível: http://pointdaarte.webnode.com.br/

É possível encontrar a Arte, como documentário psíquico, em suas múltiplas
manifestações, se caminharmos em direção a um passado bem distante, esclarece
Philippini (2013. p. 12):
Encontraremos relatos sobre a Arte como prática terapêutica na Grécia
antiga (século V antes de Cristo) em Epidauro, centro de cura dedicado à
Asclépio. Neste local, os indivíduos enfermos assistiam à representações
teatrais e musicais, e contemplavam manifestações artísticas diversas,
depois à noite recolhiam-se para a prática da “incubação”. O que era a
possibilidade de receber uma indicação das divindades, pela via do sonho e
nesta comunicação encontrar uma chave para transformar a situação que
havia gerado a doença [...].

Há cerca de 35.000 anos atrás já havia pinturas nas cavernas que “[...] já
configuravam uma ponte expressiva entre o dentro e o fora, entre um espaço
protegido e interno, para o mundo além, pleno de perigos, desafios e adversidades.”
(Ibid, p.12)
Ainda recuando no tempo, há cerca de 50 anos atrás, lembra Philippini
(op.cit.), alguns marcos que já utilizavam novas formas de trabalho terapêutico:
Florence Cane, Margareth Naumburg e Edith Kramer nos Estados Unidos, Adrian
Hill na Inglaterra, Ulisses Pernambucano e Nise da Silveira, aqui no Brasil. Todos
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fizeram parte do percurso que culminou com uma formação acadêmica própria, que
se denomina Arteterapia.
Philippini (2013, p. 12), recorda que no Brasil, com o término e a reconquista
da liberdade de expressão, após o período denominado “Anos de Chumbo”, que
data de 1964 a 1985, várias manifestações culturais apresentavam-se e era possível
fazer Arte com mais liberdade. “E neste reflorescer coletivo, de expansão e
autonomia criativa, mudanças e abertura também chegaram ao universo clínico.”.
Segundo Ormezzano (2011), a Arteterapia surge das interfaces com outras
áreas de conhecimento sendo uma área recente que data do pós-guerra. Surgiu
como alternativa de promoção, preservação e recuperação da saúde, possibilitando
ampla transformação de pessoas e grupos e, atualmente, está cada vez mais
presente em escolas, centros de assistência psicossocial, empresas, presídios,
hospitais e diversas organizações.
A primeira associação de Arteterapeutas do Brasil foi criada em 1998, no Rio
de Janeiro, aponta Philippini (op.cit.). Atualmente, este campo de atuação cresceu e
a UBAAT (União Brasileira de Associações de Arteterapia) congrega os seguintes
estados: Bahia, Espírito santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Góias, Santa Catarina, Paraná e Rio grande do Norte.
É importante ressaltar que “[...] em 31 de janeiro de 2013 a Arteterapia foi
incluída no código Brasileiro de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho, no
grupo das Terapias Criativas, recebendo o número de registro: 2263-10.” (Ibid, p.
14).

2.3 O ARTETERAPEUTA

De acordo com a Associação Americana de Arteterapia (2003), arteterapeutas
são profissionais que possuem conhecimentos sobre o desenvolvimento humano,
teorias psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas
e sobre o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em tratamentos, avaliações e
pesquisas, oferecendo consultoria a profissionais de áreas afins e trabalham com
pessoas de todas as idades, indivíduos, casais, famílias, grupos e comunidades, em
contextos que incluem saúde mental, reabilitação, escolas, instituições sociais,
empresas ateliês e prática privada.
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De acordo com Philippini (op.cit.), os referenciais teóricos em Arteterapia
variam e são temperados com a singularidade de cada arteterapeuta, dentre seus
referenciais teóricos mais utilizados estão: abordagem junguiana, gestáltica,
comportamental, psicanalítica, antroposófica, centrata na pessoa, cognitivista,
transpessoal, dentre outros. Por esse motivo, cabe delimitar em qual universo teórico
e prático o arteterapeuta irá transitar, bem como quais processos deverá
acompanhar e que elenco de estratégias terapêuticas poderá lançar mão.
“Quanto mais o terapeuta domina o código” mais facilmente ele descobre
valores (luminosidade, obscuridade, contrastes, “passagens”, etc) com os
quais o sujeito trabalha e pode melhor auxiliar a enriquecer sua linguagem e
sua capacidade de simbolização. (PAIN, 1977 apud, PHILIPPINI, 2013, p.
23).

O arteterapeuta deve ter bagagem sobre teorias da criatividade e saber
manejar as múltiplas modalidades expressivas, pois uma de suas tarefas é resgatar
as possibilidades criativas de seus clientes e “não basta ter uma pequena caixa de
lápis de cera de má qualidade e um punhado de revistas velhas para que se
assegure o passaporte de entrada para o universo imagético de cada cliente.” (Ibid,
p.24).
Philippini (op.cit.) também nos informa que o caminho criativo em Arteterapia
tem objetivo de concretizar, dar forma e materialidade ao que é intangível, difuso,
desconhecido. Ostrower (1987, p. 43) chama a atenção à questão da materialidade:
“A materialidade, seria, portanto, a matéria com suas qualificações e seus
compromissos culturais. E ela, matéria cultural, que propõe os confins para cada
indivíduo.” Visto isto, podemos perceber a importante responsabilidade de um
arteterapeuta.
Toda atividade humana está inserida em uma realidade social, cujas
carências e cujos recursos materiais e espirituais constituem o contexto de
vida para o indivíduo. São esses aspectos, transformados em valores
culturais, que solicitam o indivíduo e o motivam para agir. Sua ação se
circunscreve dentro dos possíveis objetivos de sua época [...] para o
indivíduo que vai lidar com uma matéria, ela já surge em algum nível de
informação e já de certo modo configurada – isso, em todas as culturas; já
vem impregnada de valores culturais. (Ibid, p.43).

Ser arteterapeuta é estar atento aos símbolos que são produzidos no
encontro, é saber ouvir e observar as singularidades de cada expressão, além disso,
é de suma importância que o arteterapeuta cuide do setting da Arteterapia, pois este
funciona como um território sagrado, lugar que possibilita o desvelar de sentimentos
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e compreensão de conteúdos inconscientes. “O setting de Arteterapia funcionará
então como temenos, espaço sagrado de criação, labirinto formado de afetos e
imagens.” (PHILIPPINI, 2013, p. 16).

2.4 UNIVERSO JUNGUIANO E ARTETERAPIA
Imagem 5 - Luz e sombra

Disponível: http://acervodearte.com.br/acervo/ Obra: Alice Bril.
Eu gosto do absurdo divino das imagens.
Manoel de Barros

Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, criou uma Psicologia
complexa, profunda e, ao mesmo tempo, fascinante, denominada Psicologia
Analítica, também conhecida como Psicologia Junguiana. Segundo Grinberg (2003),
este termo foi empregado por Jung em 1913, após sua ruptura com Freud e com o
movimento psicanalítico, para identificar sua própria abordagem psicológica do
inconsciente. Dentre os ingredientes que compõem sua teoria, encontramos:
mitologia, símbolos, alquimia, filosofia e espiritualidade.
Grinberg (ibid.) aponta que Jung, por acreditar na autonomia do inconsciente,
decidiu decifrar suas próprias imagens, tanto dos sonhos, quanto de fantasias, na
busca pelo Si-Mesmo ou Self que significa “[...] centro de saúde, equilíbrio e
harmonia, representando para cada um o potencial mais pleno, a totalidade da
psique e a essência de cada um.” (PHILIPPINI, 2013, p. 15). De acordo com Wahba
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(2009), para Carl Gustav Jung, a necessidade de criação é inerente à natureza
humana e o fazer artístico possibilita impor ordem à desordem.
Em tempos longínquos, como pode ser visto no Percurso Histórico deste
capítulo, já havia manifestações artísticas e a arte já era utilizada como recurso
terapêutico para promoção da saúde, visto que já era considerada como
transformadora e capaz de colaborar na construção de seres mais saudáveis e
criativos.
Por manifestações artísticas compreende-se que “são o documentário
psíquico da coletividade e, simultaneamente, as representações da singularidade
dos indivíduos.” (PHILIPPINI, 2013, p. 15).
Compreende-se que, no processo arteterapêutico, a arte, como prática
rotineira, possibilita a manutenção, recuperação e promoção da saúde. Segundo
Philippini (op.cit.), a Arteterapia com abordagem junguiana parte do pressuposto que
o caminho para transformação e autoconhecimento é orientado por símbolos que
emanam do self.
[...] a interpretação dos símbolos exerce um papel prático de muita
importância, pois os símbolos representam tentativas naturais para a
reconciliação e união dos elementos antagônicos da psique. [...] eles se
baseiam em determinados arquétipos que se apresentam no inconsciente,
através dos sonhos, das fantasias, das imagens, e que chamam o indivíduo
para uma discussão.2

Para Silveira (2007, apud JUNIOR, 2010, p.23), a psique pode ser
representada por um vasto oceano (inconsciente), no qual se aloja uma pequena
ilha (consciente). O ego ocupa o centro da ilha. O vasto oceano é o inconsciente. Há
dois tipos de inconsciente para Jung: pessoal e coletivo. O primeiro, segundo
Grinberg (2003), reporta-se às camadas mais superficiais do inconsciente. Nele
estão guardadas experiências que foram reprimidas, tais como lembranças
dolorosas ou conflitos pessoais. Estão escondidas as nossas qualidades que nos
desagradam ou encobrimos de nós mesmos. Já o inconsciente coletivo corresponde
às camadas mais profundas do inconsciente, cujo conteúdo é a combinação de
forças universalmente primordiais e instintivas, corresponde aos fundamentos
estruturais da psique comum a todos os homens. Pode-se dizer que nele estão

2

JUNGEND, Sheila W. A Atitude Símbólica na Obra de Carl
<http://www.symbolon.com.br/artigos/aatitude.htm> Acessado em 02/02/2015.

Gustav

Jung.

Disponível

em:
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contidos os arquétipos.
De acordo com Stein (2006), o arquétipo pode ser compreendido como fonte
primária de energia e de padronização psíquica. São forças universalmente
predominantes e fontes essenciais dos símbolos psíquicos. Sua influência leva ao
arrebatamento, com ideias e visões grandiosas, quase epifanias, afetando o ego e o
levando a agir. Ele está associado ao mito.
É no mito que Carl Gustav Jung encontra o material para analisar os mistérios
da alma. “Nos mitos e contos de fada, como no sonho, a alma fala em si mesma e os
arquétipos se revelam [...]” (JUNG, 2003, p. 214).
No capítulo a seguir serão estudados de forma mais profunda os mitos;
porém, cabe ressaltar que a interpretação dos mitos só pode ser entendida quando
relacionada ao conceito de inconsciente coletivo e a compreensão dos arquétipos.
Cabe mencionar a definição de alguns arquétipos importantes, que serão
vistos a partir de Grinberg (2003), para melhor compreensão do tema deste estudo
monográfico. São eles: persona, sombra, anima/animus, herói. Vejamos:
Persona: o arquétipo refere-se as máscaras que são utilizadas do dia-a-dia e
que são apresentadas ao mundo, variando conforme a cultura. Ela é capaz de
expressar a nossa individualidade e é útil à adaptação no relacionamento com
outras pessoas.
Sombra: arquétipo que representa o lado escuro e ainda não desenvolvido.
Inclui as características desagradáveis, os defeitos e o que se deseja esconder.
Anima/animus: são arquétipos que personificam a figura feminina no
inconsciente do homem e a figura masculina no interior do inconsciente da mulher.
Sua função é estabelecer uma ponte entre a consciência individual e o inconsciente
coletivo.
Herói: este arquétipo representa a vontade e a capacidade de procurar e
suportar repetidas transformações em busca da totalidade.
Importante destacar que o desenvolvimento psíquico na Psicologia Analítica
tem por finalidade permitir que a pessoa se torne o que ela pode vir a ser. Jung
denominou de individuação este movimento rumo à inteireza. O Self, como já foi
visto, seria a totalidade do ser, arquétipo que representa a unidade dos sistemas
conciente e inconsciente.
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Porém, cabe destacar que, segundo Tocci (1995 apud, Bloise, 2015), Jung
criou sua teoria observando, preferencialmente, a vida adulta, mas enfatizou que no
início da existência haveria uma predominância da dimensão arquetipica, substrato
da psique comum a toda raça humana. A criança, uma vez estabelecida a relação
com os pais, aceitaria ou rejeitaria certos comportamentos parentais, de acordo com
sua predisposição inata. Jung retrata a criança imersa na atmosfera psíquica de
seus pais.
Arteterapia com abordagem junguiana fornece subsídios materiais para que a
energia psíquica plasme símbolos em criações diversas, pois as produções
simbólicas retratam múltiplos estágios da psique, ativando e realizando a
comunicação entre inconsciente e consciente. A partir deste processo é possível
compreender e sanar estados afetivos conflitivos, propiciando a estruturação e a
expansão da personalidade através da criatividade, aponta Philippini (2013).
Para Kast (1997), os símbolos podem surgir e ser representados de maneira
bastante espontânea. Aparecem não apenas em processos terapêuticos, mas de
forma espontânea a partir de uma situação de vida. Os símbolos falam muito mais
ao nosso pensamento integral, a nossa relação com uma realidade invisível, que
também nos transcende. Kast (op.cit. p. 23) afirma: “Simbolizar significa descobrir o
sentido oculto na situação concreta.”.
Quando o indivíduo encontra meios de alimentar sua força criadora, “as águas
dos rios voltam a correr rompendo barreiras impostas pela própria vida.” (OSÓRIO,
1998, p. 95). De acordo com o mesmo autor, brincar é uma necessidade básica e
todo Ser que brinca, que entrega-se com prazer a uma atividade, é capaz de criar.

1.5 LINGUAGENS E MATERIAIS EXPRESSIVOS

A partir do trabalho criativo, seja ele plástico ou expressivo, é possível
compreender os múltiplos significados contidos nos símbolos, explica Philippini
(2009). Nesse processo, sempre que possível, precede a abordagem verbal ao
mesmo.
Cada símbolo produzido no “setting” arteterapêutico poderá ser
compreendido simultaneamente em relação ao seu criador, nas suas
ressonâncias subjetivas e biográficas e, paralelamente, também em seus
aspectos universais e arquetípicos. Desde modo, o caminho da amplificação
simbólica no contexto do processo arteterapêutico é decisivo para elucidar

27

alguns aspectos da múltipla gama de significados a serem desvendados a
partir da produção simbólica. (PHILIPPINI, op.cit. p. 17).

Compreende-se por amplificação simbólica em Arteterapia o conjunto de
estratégias expressivas que facilitam a compreensão do significado de um símbolo,
revelando à consciência conteúdos antes inacessíveis, oriundos do inconsciente.
Ainda de acordo com a mesma autora, para que o desenvolvimento do processo de
amplificação ocorra de forma adequada, é fundamental a compreensão das
propriedades terapêuticas inerentes às linguagens plásticas e aos materiais
expressivos. Como há uma variedade de modalidades expressivas, serão
apresentadas, resumidamente, algumas mais freqüentes, utilizadas no processo
arteterapêutico, de acordo com Philippini (ibid.).

1.5.1 Colagem
Imagem 6 - Primeiro encontro

Acervo pessoal da autora.

Estratégia fundamental em Arteterapia. Esta é uma técnica operacionalmente
simples e de baixo custo, utiliza-se de materiais gráficos diversos como imagens
selecionadas de revistas e jornais, além de haver a possibilidade de mesclar uma
infinidade de outros materiais como botões, linhas e materiais orgânicos como
sementes e folhas secas. A colagem é estruturadora, integradora, ordenadora e
facilitadora do início do processo arteterapêutico, além de ser indicada para
cronologias diversas.

1.5.2 Pintura

A pintura proporciona intensa mobilização emocional causada pela
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experimentação das cores; além disso, permite abrir mão do controle, auxiliando a
liberação e o fluir do processo criativo, possibilitando vencer o medo de criar e
experimentar, o que torna mais rico o processo de descobertas de símbolos, seja
através das cores ou formas. Diversas tintas podem ser utilizadas: acrílica, a óleo,
plástica, aquarelas, guache, artesanais, nanquins, as naturais (feitas de pigmentos
vegetal) ou tintas de tecido. Outros materiais para pintura são os bastões de
pigmento a óleo, os suportes (telas, madeira, papel canson), os pincéis, esponjas,
buchas e escovinhas.
Imagem 7- Vazio

Acervo pessoal da autora.

1.5.3 Desenho
Imagem 8 - Era uma vez lá no morro

Acervo pessoal da autora.
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O desenho, muito aceito pelas crianças, permite expressar histórias,
configurar símbolos e facilitar a compreensão no nível da consciência. Propicia
muitos benefícios como o desenvolvimento da percepção espacial, a relação de
opostos

como

luz-sombra,

coordenação

psicomotora

entre

figura-fundo,

coordenação viso-motora. Há diversos materiais que podem facilitar este processo,
como papel branco ou colorido, papel camurça, lápis de cor, grafite, lápis de cera,
carvão de desenho, canetas, pastel seco, pastel a óleo, penas ou nanquim.

1.5.4 Fotografia
Imagem 9 - Fantasma

Acervo pessoal da autora.

A fotografia é um meio de documentar a própria vida e possibilita o resgate de
memórias afetivas, propiciando a restauração de algumas conexões bibliográficas,
sua amplificação permite o encontro de pistas perdidas, possibilitando a
materialização de símbolos e transformação do ser. Ensaios e experiências de
criação de personagem, com auxílio de figurinos e adereços, possibilitam a
percepção de aspectos da autoimagem e expressão de conteúdos inconscientes.
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1.5.5 Mosaico
Imagem 10 - Juntando os cacos, colorindo a vida

Acervo pessoal da autora.

Esta modalidade auxilia na organização do mosaico interno de afetos,
emoções, memórias. O processo de reunir cacos possibilita a ressignificação,
reconstrução e a atribuição de um novo sentido ao que se via como quebrado,
descartado, amontoado ou sem valor. Materiais como azulejos, embalagens
plásticas, pedaços de papel, casca de ovo, conchas do mar, pedaços de madeira,
podem ser utilizados.

1.5.6 Modelagem
Imagem 11 - Mãos que falam

Acervo pessoal da autora.

Sua utilização é indicada após algumas experiências no plano bidimensional.
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Esta modalidade oferece algumas dificuldades operacionais e inaugura as
experiências no plano da tridimensionalidade, envolvendo desafios de organização
espacial, capacidade de formar estruturas e mantê-las em equilíbrio, intensificação
da experiência com tato e sensações com texturas e relevos.
Os materiais em modelagem podem ser: argila, papel machê, durepoxi,
massa artesanal de modelagem, massa de biscuit, modelagem com jornal e plástico
e massas comestíveis, muito indicada para crianças.

1.5.7 Construção
Imagem 12 - Apresse e expresse

Acervo pessoal da autora.

Na Arteterapia, a construção é considerada um método complexo, pois parte
do princípio que há algo estruturado no inconsciente, pronto a mostrar sua forma, o
que pode demandar dificuldades na confecção a partir de variados objetos de
diferentes cores, formas, texturas, tamanhos. Dentre as habilidades que esta
modalidade expressiva envolve estão: integração; reunião; coordenação; equilíbrio;
reconstrução; construção; composição.
Cabe destacar que a construção possui um elo com a preservação do meio
ambiente, pois materiais podem ser reaproveitados, o que torna um fator de

32

educação ambiental de suma importância no desenvolvimento de crianças e
adolescentes. Esta foi a linguagem que melhor permitiu a expressão dos conteúdos
do conto estudado, como será visto no capítulo IV.

1.5.8 Histórias
Imagem 13 - Contos: luz

Disponível: https://arteamiga.wordpress.com/2011/03/02/livros-nas-maos/

Em Arteterapia com abordagem junguiana, as fontes simbólicas, como
alquimia, tradições religiosas, mitologia e contos, traduzem-se em fontes para o
entendimento da estruturação psíquica.
Contos são caminhos para o entendimento do psiquismo do ser humano,
suas narrativas representam fenômenos universais. Possuem como fonte o
inconsciente coletivo, apresentando evidências de uma memória humana ancestral.
Funcionam como fonte de sabedoria, comunicação e entendimento do inconsciente.
“A trama e os personagens dos contos, pela estruturação arquetípica que
apresentam, oferecem a possibilidade de movimentar, transformar e harmonizar a
energia psíquica de quem ouve.” (PHILIPPINI, 2009, p.118).
A partir da trama de um conto específico, ouvintes podem descobrir um
caminho criativo de saída para suas dificuldades.
Os contos, no contexto arteterapêutico, precisam ser decodificados para
identificação e registro de sua estrutura simbólica, que é constituída por mitemas ou
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mitologemas. É fundamental a análise da estrutura de um conto, a fim de verificar
qual a função central que sustenta o eixo da narrativa. Este estudo é importante,
pois

possibilita

a

escolha

de

repertórios

mais

adequados

às

questões

psicodinâmicas sobre as quais determinados grupos precisam elaborar e refletir.
Por ser o tema deste estudo, no capítulo a seguir, haverá um aprofundamento sobre
aspectos diversos relativos aos contos.
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CAPÍTULO II

O MUNDO MÁGICO DOS CONTOS
Imagem 14 - Poções mágicas

Disponível: http://tecendo-historias.blogspot.com.br/

Quem conta história cria um instante de partilha, segreda os mistérios da
alma e faz surgir no céu uma estrela.
Joana Cavalcanti

Objetiva-se neste capítulo investigar os contos, sua origem e função
terapêutica, bem como compreender o que o envolve, como os devaneios e a
imaginação criadora, os mitos e a jornada do herói.
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2.1 CONTOS ATRAVÉS DOS TEMPOS
Imagem 15 – O Livro e a árvore

Disponível: https://washingtonallifer.wordpress.com/ Obra: Salvador Dalí.
A vida vai continuar enquanto existir alguém para cantar, dançar, contar
histórias e escutar. E brincar com as pipas!
Francisco Gregório Filho

Desde tempos longínquos, o homem sempre esteve ao lado de suas
narrativas, ao redor da fogueira, contando histórias ao mundo. Segundo Bedran
(2012), o homem utiliza-se da narrativa desde que o mundo é mundo, como recurso
vital e fundamental, pois sem ela a sociabilidade e mesmo a consciência de quem
somos não seria possível. “O conto é uma memória da comunidade, em que
encontramos lugares diferentes de olhar e ler o mundo ao praticarmos a arte da
convivência.” (Ibid, p.25).
De acordo com Schneider e Torossian (2015), a literatura registra que
histórias são transmitidas oralmente, de geração a geração, e mesmo com a
tecnologia disponível nos dias de hoje, as narrativas possuem lugar de destaque,
pois não se reservam apenas à função de distração ou de acalanto ao sono das
crianças, seu poder reside na expressão da magia e da fantasia que são capazes de
despertar o infante.
Para Bedran (op.cit.), histórias são capazes de conceder estímulo sábio às
pessoas para que conquistem a autonomia de seguir seus próprios passos. E segue
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comentando, através de Mellon (2006, p. 13 apud, BEDRAN, 2012, p. 27) que
“contar histórias nos mantém em contato com forças que podem ter sido esquecidas,
sabedorias que podem ter esmaecido ou até mesmo desaparecido e esperanças
que caíram na obscuridade.”.
Outros autores também destacam a importância dos contos. Jecupé (2001
apud, ROBERTO, 2015, p. 3) sinaliza que “o ser humano é percebido como “almapalavra”, que se expressa mediante a linguagem e por meio do pensamento. Ser e
som têm o mesmo sentido.” Para o mesmo autor, a humanidade dos homens
encontra relação com a divindade dos deuses.
Com relação ao divino, Roberto (2015), recorre ao povo indígena guarani, e
aponta que a Alma deste povo é a palavra, a palavra ocupa um lugar sagrado. Falar,
ser e fazer são as mesmas coisas “Quem faz palavra, faz coisas, faz que as coisas
aconteçam, faz enfim, história.” (Ibid, p. 3).
De acordo com Schneider e Torossian (2015), há registros bastante antigos
sobre os contos e seu uso em diferentes culturas, antes mesmo de serem
registrados pela escrita, na forma como conhecemos hoje, já eram responsáveis
pela formação coletiva da espiritualidade e cultura de diferentes povos. Os povos
antigos já conheciam o universo fantástico existente nos contos.
Estas destacam também que os contos, em sua essência, não eram
destinados ao universo das crianças, pois continham cenas de adultério,
canibalismo, incesto, mortes hediondas e outros componentes do imaginário dos
adultos. Souza (2005 apud SCHNEIDER; TOROSSIAN, 2015), relata que os contos
narravam o destino dos homens, suas dificuldades, sentimentos, inter-relações e
eram relatados por narradores profissionais, que herdavam essa função dos
antepassados, ou como uma tradição transmitida de pessoa para pessoa e ocorriam
nas casas de chá, campos de lavoura, aldeias ou outros lugares onde os adultos se
reuniam.
Considerando aspectos históricos, segundo Ariés (1981 apud SCHNEIDER;
TOROSSIAN, 2015) somente a partir da descoberta da infância que os contos
passaram a sofrer adaptações no sentido de complementarem as necessidades das
crianças, bem como de sua vida imaginária. Deste modo, os contos começaram a se
configurar em artifícios fascinantes à fantasia infantil, narrados pelas amas,
cuidadoras, governantas, que passaram a se incumbir de contar e perpetuar
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histórias.
De acordo Lubetsky (1989 apud SCHNEIDER; TOROSSIAN, 2015), os
contos, na forma que conhecemos hoje, surgiram na Europa, especialmente na
França e Alemanha, no final do século XVII e XVIII.
Segundo as mesmas autoras, entre os precursores, na coleta das narrativas
populares, encontra-se o francês Charles Perrault (1628-1703), o autor as adaptava
conforme a necessidade da corte francesa da época. Seus contos são recheados de
uma mensagem moral explícita. A mensagem moral tinha como finalidade servir de
orientação de ensinamento aos que as ouvissem.
Inúmeros contos foram registrados também pelos alemães Jacob Grimm
(1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859), conhecidos como os irmãos Grimm.
Publicaram 210 histórias em três volumes tanto para adultos, como também para
crianças. Seus contos são povoados por madrastas malvadas, príncipes
encantados, casas de chocolate, bruxas perversas, entre outros personagens. Os
contos desses autores traduzem histórias populares e originais que ouviam dos
camponeses.
Destacando-se por escrever contos destinados ao universo da criança,
encontramos o poeta dinamarquês Hans Christian Andersen (1805-1875), apontam
Schneider e Torossian (2015). Diferente dos demais autores da época, adaptava as
histórias para a realidade infantil observando o sofrimento das crianças menos
favorecidas da época. O Patinho Feio encontra-se entre suas obras. Cabe
mencionar também outros autores que deram uma contribuição importante, como o
inglês Lewis Carrol, autor de Alice no país das maravilhas e o italiano Carlo Collodi,
que, em 1881, escreveu Pinocchio, conto que será investigado no capítulo a seguir.
Já no Brasil e Portugal, os contos que se conhecem hoje, surgiram no final do
século XIX, sob o nome Contos da Carochinha. Segundo Rodino (2003), o termo
carochinha significa carocha ou bruxa, que possui conotação nociva de mentira. No
Brasil podemos mencionar, entre inúmeros outros, Ruth Rocha, Bia Bedran, Mauricio
de Souza, Ziraldo e Monteiro Lobato. Há diversos autores que encantam, despertam
o imaginário e suscitam reflexões.
A criança e o adulto, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, todos, enfim,
ouvem histórias com prazer - uma vez que estas histórias sejam
interessantes, tenham vida e possam cativar a atenção. A história narrada,
lida, filmada, dramatizada, circula em todos os meridianos, vive em todos os
climas. Não existe povo algum que não se orgulhe de suas histórias, de
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suas lendas e de seus contos característicos. [...] O homem, pela estrada
atraente dos contos e histórias, procura evadir-se da vulgaridade cotidiana,
embelezando a vida com uma sonhada espiritualidade. Decorre daí a
importância das histórias. (TAHAN. Apresentação in: GALLAND, 2002, p. 15
apud BEDRAN, 2012, p. 20).

Para Farias e Rubio (2015), ouvir histórias é tão prazeroso que desperta o
interesse das pessoas em todas as idades, mas a criança é capaz de se interessar
ainda mais por elas, já que sua capacidade de imaginar é mais intensa. Contos
fascinam pelo seu poder de envolver o real e o imaginário.

2.2 DEVANEIOS E A IMAGINAÇÃO CRIADORA
Imagem 16 - Navegar é preciso

Disponível em: <http://www.antroposofy.com.br/

A imaginação muitas vezes conduz-nos a mundos que nunca fomos, mas
sem ela não iremos a nenhuma lugar.
Carl Sagan

De acordo com Philippini (2009, p.118), “os contos apresentam-se com
matéria-prima similar a que constitui os conteúdos oníricos presentes nos sonhos e
funcionam como fonte de sabedoria, comunicação e entendimento do mundo
incomunicável do inconsciente”. Contribuindo com esta afirmação, Ferreira (1991
apud, SCHNEIDER; TOROSSIAN, 2015), relata:
Seu enredo é tramado por tecidos de refinadas matrizes do imaginário
humano, cuja linguagem, repleta de significados simbólicos e de metáforas,
tem a capacidade de interligar o consciente e o inconsciente. (Ibid, p. 134).

Para Abramovich (2006), a partir de uma história pode-se descobrir outros
lugares, outros tempos, outros jeitos de ser e agir. Pode-se descobrir outras regras,
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outra ética, outra ótica. A mesma autora também aponta que histórias são capazes
de nos estimular a desenhar, musicar, teatralizar e brincar, é uma possibilidade de
descobrir um mundo imenso.
De acordo com Farias e Rubio (2015), quando se entra no mundo da fantasia
e da imaginação de um conto, elabora-se hipóteses para a resolução de problemas.
Para além daquelas experiências cotidianas vividas, busca-se alternativas para
transformar a realidade.
Bachelard (1993 apud, BEDRAN 2012), considera a imaginação a maior
potência da natureza humana. Para este autor “[...] a imaginação coloca-se na
margem em que precisamente a função do irreal vem arrebatar ou inquietar –
sempre despertar – o ser adormecido nos seus automatismos.” (BACHELARD,
1993, p. 18 apud BEDRAN, 2012, p. 81).
Segue este autor afirmando que o devaneio, como atitude sonhadora, é um
sonhar diurno capaz de levar o indivíduo a poetizar e abrir-se à imaginação criadora.
Para o filósofo a imaginação e o devaneio são “hipóteses de vidas que alargam a
nossa vida dando-nos confiança no universo.” (BACHELARD, 2006, p. 8 apud
BEDRAN, 2012, p. 81).
De acordo com Bedran (op.cit.), a palavra é capaz de desvelar um mundo de
imagens singular, único e rico, para cada um que ouve uma história.
Não há nada diante de quem ouve e vê o narrador, além da palavra
proferida ou cantada por ele e de sua própria figura, que no máximo
apresenta elementos em seu vestuário que possam ter algum significado
capaz de enfatizar traços ou detalhes da narrativa. É importante que a
postura do narrador ou contador de histórias [...] faça chover na imaginação
do ouvinte as imagens que as palavras contêm. (Ibid, p. 91).

“A fantasia, o sonho, a imaginação, é um lugar dentro do qual chove.”
(CALVINO, 1990, p. 97 apud, BEDRAN, 2012, p. 90). Este autor compreende a
riqueza dos processos imaginativos como sendo capazes de “fazer chover” na
mente humana uma imensidão de imagens. O mesmo autor relata que há um
“cinema mental” da imaginação. “Esse “cinema mental” funciona continuamente em
nós – e sempre funcionou, mesmo antes da invenção do cinema – e não cessa
nunca de projetar imagens em nossa tela interior.” (CALVINO, 1990, p. 99 apud
BEDRAN, 2012, p. 90). Para Bedran (op.cit.), os contos possibilitam uma viagem,
são capazes de trazer perspectivas mágicas.
Chamo de viagens do pensamento esse trabalho de memória em buscar os
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fatos vividos e presentificá-los, ao mesmo tempo que pode encontrar no
presente algo que se percebe no passado. Algo que se reconhece sem se
ter vivido; que se inventa para que possa acontecer; que se lembra por ouvir
contar, movimentos que vão e vêm. (Ibid, p. 93).

Para Postici (1993 apud, FARIAS; RUBIO, 2015), imaginar é penetrar e
explorar fatos dos quais se retira uma visão, que pode ser comunicada através dos
símbolos. De acordo com as autoras Farias e Rubio (2015), os contos podem
propiciar o enriquecimento da identidade do indivíduo, na medida em que são
capazes de possibilitar novas formas de ser e pensar o mundo.
Nise da Silveira, renomada médica psiquiatra e aluna de Carl Gustav Jung, já
dizia: “Vou lhes fazer um pedido: vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade
mais profunda.”3

2.3 CONTOS COMO REMÉDIO PARA ALMA
Imagem 17 - A vida pulsa

Disponível: http://luzbrilhante-rj.blogspot.com.br/

É urgente inventar novos atalhos, acender novos archotes e descobrir
novos horizontes. É urgente quebrar o silêncio, abrir fendas ao tempo e,
passo a passo, habitar outras noites, coalhadas de pirilampos. É urgente
içar novos versos, escalar novas metáforas recalcadas na angústia. É
urgente partir sem medo e sem demora para onde nascem sonhos, buscar
novas artes de esculpir a vida.
Armando Artur

3

Disponível em: <http://selfterapias.com.br/outras-ondas-boa-loucura/> Acessado em: 16/02/2015.
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Segundo Philippini (2009), a utilização terapêutica dos contos é bastante
antiga. A Medicina Tradicional Hindu (Ayurvédica) já utilizava-se dos contos,
oferecendo uma narrativa para que o cliente meditasse sobre a história, a fim de
fazer com que visualizasse uma solução. Nesta perspectiva, a trama de um conto
específico, abrangeria o desespero e, ao mesmo tempo, estratégias para que o
indivíduo vencesse suas atribulações.
A autora relata que, através do conto e suas funções terapêuticas, é possível
a descoberta de um caminho criativo para resolução de conflitos internos e ressalta
que, até os dias de hoje, os contos possuem importante valor terapêutico, pois há
neles mensagens sugestivas, que possibilitam transformações. “Nesta escuta,
abrem-se espaços para a interferência da própria imaginação e da subjetividade, e
assim cada um retira apenas o que necessita daquilo que a história revela de forma
coletiva universal e arquetípica, e em processos que são lentos, delicados e suaves.”
(PHILIPPINI, 2009, p. 119).
De acordo com Estés (1997), histórias podem ser utilizadas como remédio,
elas são capazes de prevenir, ou minimizar, a fratura da personalidade, além disso,
a autora recomenda que sejam contadas desde cedo para que seja evitado o déficit
na imaginação.
Certas histórias possuem um poder inato que libera uma essência ou aura
de energia que penetra na psique. As histórias têm funções de cura e
resgate do mundo interno das pessoas. [...] A história viaja para o lugar da
psique onde é mais necessitada.4

Gutfreind (2004 apud SIEWERT, 2015) relata que o conto é fonte de prazer e
relaciona-se com o brincar. Para este autor, o potencial terapêutico das histórias
reside na dimensão lúdica. Através da imaginação, propiciada pelo conto, é possível
brincar com temas próprios da realidade psíquica, por vezes difícil, como o amor, a
morte, o medo, o abandono, a rivalidade fraterna e a separação.
Bedran (2012) relata que as narrativas orais contêm elementos e valores
ancestrais que caminham ao lado da existência humana em diversas culturas e,
quando um conto é narrado, as imagens saltam para imaginação criadora do
ouvinte. “É nesse momento que o indivíduo realiza sua mais importante operação:
significar sua relação com o mundo.” (Ibid, p. 153).

4

ESTÉS, Clarissa Pinkola. As Palavras são Realmente Sagradas. Trad. Enka Morces; Andres
Ccran. Storytelling, july, 1997.
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A mesma autora ressalta que contos instigam os sonhos, pois colocam à
prova seus personagens diante da vida e da morte, revelando e derrubando valores,
descobrindo mistérios, sortilégios, desventuras, alegrias e esperanças. Contos falam
sobre a aventura que é viver.
As histórias, nesta aventura que é viver, são capazes de propiciar estímulo
aos que carecem de uma perspectiva melhor de vida. De acordo com as autoras,
Branco e Medeiros (2012), os ouvintes têm a chance de reestruturar seus devaneios
ou mesmo problemas psicológicos com elementos encontrados nas histórias. Para
estas autoras, contos são capazes de libertar os fantasmas que assombram a mente
humana, funcionam como medicamentos que promovem a criação de imagens
libertadoras do inconsciente.
Cabe enfatizar que, de acordo com Philippini (2009), o conto apresenta
inúmeras possibilidades benéficas e terapêuticas, dentre elas estão: propiciar a
criatividade (solução criativa para variáveis diversas); propiciar reflexões e insigth;
favorecer a interação lúdica; propiciar o autoconhecimento; ativar o imaginário;
contatar com eventos comuns à dimensão humana; ativar o desenvolvimento da
comunicação oral; ampliar a percepção pelo contato com questões arquetípicas e
transculturais.
Para Bernardo (2015), um conto utilizado no momento certo, e com a pessoa
certa, tem o poder de abrir a escuta ao chamado da alma e de suas necessidades
atuais. Hisada (1998, apud SCHNEIDER; TOROSSIAN, 2015), aponta a
preocupação quanto ao uso indiscriminado dos contos e salienta que é necessário
conhecer os conflitos do cliente, seu processo maturacional e seu meio cultural.
[...] qualquer história que mostre uma saída viável para alguma questão, são
os poros por onde a nossa psique pode respirar e ganhar fôlego para lidar
com as pedras e perdas que acompanham a experiência de viver; são
também como um tapete mágico que nos alça para uma região acima dos
problemas, de onde podemos enxergar de forma mais ampla o que está
além do campo limitado de visão da consciência, ampliando os nossos
horizontes existenciais. (BERNARDO, 2015, p. 118).

O caminho percorrido pelos heróis ou heroínas estão presentes nas histórias.
Esses personagens encontram saídas criativas para saírem de obstáculos, são
dotados de uma força que não os paralisam diante das dificuldades, eles se
aventuram, respiram a vida. “O herói sai do âmbito do cotidiano, empreendendo uma
jornada rumo ao desconhecido, na qual enfrenta riscos e conquista tesouros.” (Ibid,
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p. 119). Tal como esses personagens, ouvintes que antes só se imaginavam em
uma rua sem saída ou como pássaro preso na gaiola ou sem asas, com a ajuda
terapêutica, através dos contos, podem ampliar a visão, rumo à jornada do herói.

2.4 MITOS E A JORNADA DO HERÓI
Imagem 18 - Sê pipoca

Disponível: http://voxnostra.blogspot.com.br/2010/10/escritora-rosario.html/

Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca
para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações
acontecem quando passamos pelo fogo.
Rubem Alves

Segundo Campbell (1990), a mitologia é um assunto vasto, excitante e um
alimento vital, tem a ver com os estágios da vida, como por exemplo, as cerimônias
de iniciação, quando se passa da infância para as responsabilidades do adulto. Esse
é um tipo de ritual mitológico, refere-se ao novo papel a ser desempenhado, onde
uma nova função responsável será assumida.
Para Jung (2003) nos mitos a alma fala por si mesma e os arquétipos se
revelam. Como já foi visto no capítulo I, arquétipo significa um determinado tipo de
expressão psíquica, como se fosse uma marca, uma imagem, um conjunto de
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caracteres que, em sua forma e significado, são portadores de motivos mitológicos
arcaicos.
Cabe salientar que o mito é uma narrativa carregada de significados. Para
analisar um mito é necessário identificar os mitologemas e os mitemas. Segundo
Garcez (2015), mitologemas são partes da narrativa que contam momentos
importantes da vida do herói, fatos que compõem sua biografia. Dentro dos
mitologemas, encontram-se os mitemas, que são as menores unidades com algum
sentido e que formam o mito em si, a repetição destes mitemas que dá sentido à
narrativa mítica.
Nos mitos, os heróis e heroínas, personagens que enfrentam grandes
desafios e depois triunfam sobre o mal, são representações do arquétipo do herói.
Para Grinberg (2003), o arquétipo do herói é fundamental ao desenvolvimento
pessoal e da cultura. Esse arquétipo dá forças ao ego quando este acha que não vai
conseguir enfrentar uma situação nova, é por seu intermédio que as pessoas
sentem-se seguras e confiantes para enfrentar novos desafios.
A pessoa, por assim dizer tomada pelo arquétipo do herói, sente-se dotada
de uma força e autoconfiança às vezes sobre-humanas. [...] é esse
sentimento que nos permite enfrentar o desafio e o perigo de entrar no
desconhecido [...]. Se, por um lado, necessitamos desse empurrão vindo de
dentro, por outro, essa mesma força, se mal direcionada, pode causar uma
inflação da personalidade e levar a aventuras muito perigosas. (Ibid, p. 159).

A jornada heróica é retratada nos mitos e, segundo Magalhães (2015), não
se refere ao enfretamento do medo da morte e sim a vencer o medo da vida. Para
esta autora, os mitos lembram a fugacidade e o quão transitório é o tempo da
existência e nos convidam a experimentar o prazer de viver plenamente.
O herói, de acordo com Magalhães (2015) é um Ser desperto e despertar é
uma qualidade da consciência que torna as pessoas auto-responsáveis. A jornada
do herói consiste em percorrer a trilha do espírito e, de acordo com Campbell (1990),
os mitos fornecem as pistas dessa trilha. “As imagens do mito são reflexos das
potencialidades espirituais de cada um de nós. Ao contemplá-las evocamos os seus
poderes em nossas próprias vidas.” (Ibid, p. 237).
De acordo com Campbell (op.cit.), os mitos ensinam o ser humano a se voltar
para dentro e captar a mensagem dos símbolos, permitem que a mente entre em
contato com a experiência de estar vivo e ensinam o homem a enfrentar e interpretar
os desafios da vida, tornando a vida mais harmoniosa.
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Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso
que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência
de estar vivos, de modo que nossas experiências de vida, no plano
puramente físico, tenham ressonância no interior de nosso ser e de nossa
realidade mais íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de estar
vivos. É disso que se trata, afinal, e é o que essas pistas nos ajudam a
procurar, dentro de nós mesmos. (CAMPBELL, 1990 p. 17).

A fim de relatar a evolução do Herói, durante sua jornada, em direção a
maturidade, que consiste na ampliação da consciência, que ultrapassa a dimensão
pessoal e se reflete na dimensão humanitária, Joseph Campbell em o Herói de Mil
Faces, publicado em 1949, estruturou a narrativa mítica em 17 etapas, que são
divididas em três fases. De forma resumida, para melhor compreensão da aventura
da jornada do herói, abaixo estão descritas estas etapas.

Primeira fase: A partida
1. Chamado da aventura: ponto inicial. É o evento que mudará a vida do herói. Pode
começar através de um erro, um acaso ou num momento de tranquilidade, levando o
indivíduo a entrar numa relação com forças ainda não compreendidas.
2. Recusa do chamado: o herói pode hesitar em aceitar ou declinar ao chamado.
Pode ocorrer com frequência na vida real, por fatores físicos, psicológicos ou sociais.
3. O auxílio sobrenatural: é comum nesta etapa a presença de figuras-mestras, que
dão ao herói segurança e conselhos para atingir sua meta.
4. A passagem pelo primeiro limiar: é o limite que delimita a vida presente do herói.
Até aqui, há a proteção, além daqui, existe o perigo e o desconhecido. A passagem
pelo limiar é voluntária e sela o compromisso do herói com a aventura.
5. O ventre da baleia: local de gestação, metamorfose, similar ao interior de um
templo, onde germina um novo corpo e uma nova mente. Simboliza também
interiorização e renascimento.

Segunda fase: A iniciação
6. O caminho das provas: no processo de metamorfose, o herói vivencia provações.
7. O encontro com a deusa: permite a assimilação dos atributos do sexo oposto.
8. A mulher como tentação: o herói deve buscar o equilíbrio, sem cair nos extremos
de ver o sexo oposto como um elemento carnal ou sublimá-lo.
9. A sintonia com o pai: torna senhor de si próprio, obtendo o sentimento de
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aprovação paterna que necessita para prosseguir.
10. A apoteose: o herói se torna livre para mudar seu nível de consciência.
11. A benção última – é quando o herói obtém êxito, superando os desafios rumo à
transcendência.

Terceira fase: O retorno
12. A recusa do retorno: o herói deve voltar e transmitir o conhecimento a seus
pares.
13. A fuga mágica: alguns heróis precisam de auxílio para retornar ao cotidiano.
14. O resgate com auxílio externo: o que pode envolver a presença ativa de outras
personagens na narrativa.
15. A passagem pelo limiar do retorno: reentrada do reino místico ao cotidiano.
16. Senhor de dois mundos: a mentalidade ampliada do herói leva-o a ter papel
benéfico entre seus contemporâneos.
17. Liberdade para viver: renascido, o herói pode desfrutar de uma nova biografia
pessoal e abrir-se para novas experiências.

A capacidade heróica, inerente a todos os seres humanos, está presente nas
narrativas. O próximo capítulo analisa esta capacidade no conto As Aventuras de
Pinóquio. Sobre a aventura que é o percurso da trilha do herói, Campbell (2004)
informa:
Temos apenas que seguir o fio da trilha do herói. E ali onde pensávamos
encontrar uma abominação, encontraremos uma divindade; onde
pensávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos; onde pensávamos
viajar para o exterior, atingiremos o centro da nossa própria existência; e
onde pensávamos estar sozinhos, estaremos com o mundo inteiro. (Ibid, p.
15).
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CAPÍTULO III

AS AVENTURAS DE PINÓQUIO
Imagem 19 - Pinóquio

Disponível: http://www.linguaggioglobale.com/Pinocchio/txt/18.htm/
A aventura é, sempre e em todos os lugares, uma passagem pelo véu que
separa o conhecido do desconhecido; as forças que vigiam no limiar são
perigosas e lidar com elas envolve riscos; e, no entanto, todos os que
tenham competência e coragem verão o perigo desaparecer.
Joseph Campbell

Objetiva-se, neste capítulo, analisar simbolicamente As Aventuras de
Pinóquio. De início, será apresentado um breve resumo sobre Carlo Collodi, que deu
origem à história do boneco de madeira que vira menino. Além disso, algumas
considerações com relação às divergências da versão produzida por Walt Disney
serão apontadas.

3.1 A ORIGEM DE PINÓQUIO

Pinóquio foi escrito, originalmente, por Collodi, pseudônimo de Carlo
Lorenzini, nascido na cidade italiana de Florença. Estudou Filosofia, Retórica, foi
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participante das batalhas de 1848-49, pela unificação da Itália, mesma fase em que
começou a escrever os primeiros textos e que fundou o jornal satírico IL Lampione
(O lampião).
Depois de trabalhar na tradução de clássicos da literatura infantil passou a
produzir seus próprios textos para crianças, dedicando-se mais à literatura.
Imagem 20 - O criador e a criação

Disponível: http://pt.wikipedia.org/wiki/As_Aventuras_de_Pin%C3%B3quio/

Com interesse voltado para educação, em seus livros didáticos, Collodi usou
diálogos, de modo que as crianças pudessem ser entretidas e educadas. Como
protagonistas utilizou crianças rebeldes que, aos poucos, aprendiam a ser boas e
obedientes, segundo relata Avanzini (2015).
Foi em 1881 que Collodi começou a escrever a respeito de Pinóquio. A
história foi publicada como seriado, com o título La storia di un burattino (A História
de uma Marionete). Inicialmente a história terminava com a morte do fantoche, que é
enforcado numa árvore. Devido ao enorme sucesso da história, o autor reviveu o
fantoche para escrever mais aventuras. Em 1883 publicou o livro Le avventure di
Pinocchio: storia di un burattino (em português As Aventuras de Pinóquio: história de
uma marionete), que obteve grande sucesso e hoje faz parte do imaginário coletivo.
Avanzini (2015), informa que a segunda edição seguiu-se em 1886, a terceira
em 1887, a quarta em 1888, a quinta em 1890. Logo se tornou o livro mais lido e
traduzido depois da Bíblia. Foi traduzido em 260 idiomas com 187 edições.
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Cabe salientar que, de acordo com Avanzini (2015), a história - As Aventuras
de Pinóquio fora concebida para anunciar um tipo de restauração da ordem, em
determinada situação social e histórica, pois certos valores deveriam ser
compartilhados e não havia lugar para infância com seu enorme potencial. Esta
história possui um conteúdo moralista e pedagógico direcionado aos desobedientes
e arteiros. Para além da questão da obediência, é possível observar inúmeras
metáforas envolvendo um processo iniciático e de humanização, que abrange um
olhar sobre a autonomia e identidade do ser humano.
Há diferentes versões da história do boneco de madeira que vira menino de
verdade. Muito popular é a versão do desenho animado do Walt Disney, mas cabe
salientar algumas importantes modificações feitas por este autor, que retira e
modifica elementos que fazem a história original de Collodi bem mais profunda e
intrigante.

3.2 MENTIRAS QUE FAZEM A DIFERENÇA
Imagem 21 - Pinóquio e o Grilo Falante

Disponível:http://ludyquadrinhosdisney.blogspot.com.br/
“Não há ninguém que faz minha movimentação. Essa é a minha voz. Não é
voz de outro não.”
Não há Cordões em Mim - Pinóquio

“Dizem que a mentira tem pernas curtas. Mas, desde cedo, aprendemos que
ela tem mesmo é o nariz comprido, basta lembrar de Pinóquio.” (Magalhães et al.,

50

2015, p.43). A história de Pinóquio, ainda muito presente na cultura ocidental, não
trata apenas de um boneco de madeira que a cada mentira contada lhe cresce o
nariz, isto é apenas uma versão simplificada.
Pinóquio é um boneco desobediente e egoísta, que erra inúmeras vezes. Mas
é justamente errando que vai se humanizando. Isso fica nítido toda vez que Pinóquio
mostra remorso após cometer suas travessuras, afinal; o que ele deseja mesmo é se
tornar menino de verdade. Percorre caminhos difíceis e vê-se em apuros ao ponto
de quase morrer e ser engolido por um monstro marinho. O boneco de madeira vai
transformando-se até reconhecer-se como parte de um conjunto, de um meio social.
As transformações, que o levam a se tornar menino de verdade, não ocorrem,
simplesmente, com um passe mágico, mas sim pela vida que na madeira habita, que
não se contém em ser marionete, suprindo as expectativas do criador Gepeto.
Provavelmente, Pinocchio seria mesmo um boneco, caso se comportasse
como uma marionete manipulável. Mas seu caráter voluntarioso e rebelde,
alternando repetidos erros com ataques de remorso e culpa, faz dele uma
contradição permanente, tão humano, assim como todos nós. Afinal, temos
o péssimo hábito de fracassar ali onde o sucesso é previsível, desejar o que
é proibido, tentar ser o que não se espera de nós e não conseguir
desempenhar o papel que nos foi reservado. (CORSO; CORSO, 2006
p.217).

Em 1940 Walt Disney deu vida nova ao personagem Pinóquio. Segundo
Magalhães et al. (op.cit.), ao adaptar a história, Disney omitiu e distorceu passagens
importantes, sobrevivendo apenas elementos que dão as cores da superfície.
Apreensivo, com relação à receptividade do público, realizou algumas mudanças
para que a história ficasse mais vendável, mas cabe frisar que a versão da Disney
encanta e não é à toa que se tornou tão popular, atraindo, principalmente, o público
infantil.
Durante as aventuras de Pinóquio, em ambas as versões, a marionete
desobedece ao pai, foge da escola e se junta com más companhias. Mete-se em
enrascadas durante todo o percurso. O grilo falante e a fada azul fazem parte das
histórias e funcionam como uma espécie de conselheiros de Pinóquio, mas há
algumas divergências importantes e cabe salientá-las
O grilo falante, que no conto de Collodi é um coadjuvante, na versão da
Disney é transformado em um personagem quase central.
Outro exemplo que cabe destacar é com relação ao personagem Gepeto, pai
de Pinóquio. No texto de Collodi, este personagem é um artesão miserável, que
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constrói um boneco de madeira com objetivo de ganhar dinheiro. Já na versão
Disney, Pinóquio é concebido para preencher a solidão do velho artesão.
Tanto na versão Disney como na versão de Collodi, Pinóquio é feito
prisioneiro de um circo de marionetes, mas na versão de Collodi, Pinóquio se
oferece para ser queimado no lugar de outro boneco, que serviria como lenha, o
homem que o queimaria comove-se com tal atitude e, então, libera Pinóquio. Na
versão Disney, Pinóquio simplesmente foge com a ajuda do grilo e de um passe
mágico da fada.
Outra modificação feita pela versão produzida por Walt Disney é o fato de
Pinóquio ser engolido por uma baleia e não por um tubarão, como na versão
original. A seguir veremos as simbologias destes monstros marinhos.
Observando ambas as versões fica claro que as intenções de Collodi e
Disney divergem. Disney suaviza a história. A versão original de Collodi que faz de
Pinóquio personagem tão intrigante.

3.2 ERA UMA VEZ PINÓQUIO
Imagem 22 - Processo de Ser

Disponível: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/pinoquio/

As aventuras de Pinóquio consistem em uma história de transformações que
revelam um longo processo de interiorização de valores sociais, culturais e
espirituais a ser enfrentado pelo boneco. Essas transformações só se tornam
possíveis por meio do contato com o outro. A primeira transformação, da madeira
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bruta em boneco, figurativamente, já manifesta a necessidade de um aprimoramento
da marionete, segundo Araldo (2011).
De acordo com Chevalier e Gheerbrant (2009), o simbolismo geral da madeira
corresponde à sabedoria e ciência sobre-humana. Segundo estes autores, a
madeira também é símbolo maternal, fonte de regenerescência, denota desejo de
segurança e renovação e é uma expressão muito forte do inconsciente.
Logo no início da narrativa, na versão original de Collodi, o carpinteiro Gepeto
revela que sua intenção de construir um boneco de madeira é rodar o mundo e
ganhar dinheiro.
Pensei em fabricar uma linda marionete de madeira. Mas uma marionete
maravilhosa, que saiba dançar, esgrimir e dar saltos-mortais. Com essa
marionete quero rodar o mundo, para conseguir um pedaço de pão e um
copo de vinho. (COLLODI, 2002, p.11).

Pode-se verificar, na citação acima, que Gepeto inicia a construção cheio de
expectativas com relação à marionete. Este processo de construção começa quando
Gepeto ganha de seu amigo um pedaço de madeira. Como vimos, a madeira denota
desejo de transformação e pode-se verificar essa necessidade de transformação da
madeira logo no início da história.
Assim que terminou as mãos, Gepeto sentiu que lhe arrancavam a peruca.
Olhou para cima, e o que viu? Viu a sua peruca amarela na mão da
marionete [...]. Esse gesto insolente e debochado deixou Gepeto triste e
melancólico [...]. – Que filho levado! Ainda não acabei de fazê-lo e você já
começa a faltar com respeito a seu pai. (Ibid, p. 17).

Como Gepeto, na versão original de Carlo Collodi, começou seu processo de
construção cheio de expectativas, sonhando com uma marionete maravilhosa, com
objetivo de utilizar-se dela em prol de um pedaço de pão e copo de vinho, fica
entristecido demais com os primeiros comportamentos demonstrados pelo boneco.
Afinal, Pinóquio ainda estava sendo construído e já demonstrava ser muito diferente
do que havia sido imaginado.
Cabe frisar que a palavra Pinocchio, em italiano, significa pinhão, que é a
semente de pinheiro e remete à ideia de vida em formação, de algo que está a
brotar, explica Kraemer (2008).
Após ser construído, Pinóquio já inicia suas aventuras. A primeira é ir ao
teatro de marionetes em vez de ir para escola. Atraído por caminhos mágicos, não
teme os lugares desconhecidos. Na versão original de Collodi, no teatro de
marionetes, Pinóquio encontra Come-fogo, personagem que escraviza e abusa dos
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bonecos.
Pinóquio, ao ver que um boneco seria queimado para servir de lenha, se
oferece para ser queimado em seu lugar, demonstrando compaixão. Admirado com
tal atitude, Come-fogo deixa que ele escape. Desobediente e com bom coração,
Pinóquio revela-se uma personagem intrigante desde o início da história. Como já
vimos no tópico anterior, a versão produzida por Walter Disney não apresenta a
cena desta maneira. Mas é importante a passagem da versão original, pois aqui
Pinóquio já começa a entrar em contato com os personagens obscuros e não é por
meio de uma ingenuidade que escapa, mas pela bravura e coragem.
Acompanhando Pinóquio, sempre estão presentes os personagens Grilo
Falante e a Fada Azul. A Fada Azul nomeia o Grilo Falante como a consciência de
Pinóquio. Estes dois personagens são os bons conselheiros que o ajudam na
tomada de consciência e aprendizagem. O Grilo Falante amplia sua consciência no
decorrer da história. Cabe relatar que a fada representa a mestra da magia e opera
transformações, segundo Chevalier e Gheerbrant (2009).
Estes mesmos autores relatam que em mais de uma civilização mediterrânea,
o grilo era considerado promessa de felicidade, simbolizando vida, morte e
ressurreição.
Mesmo não dando ouvido a estes personagens, eles estão ao seu lado o
tempo todo. Ao construir Pinóquio, Gepeto esquece de construir suas orelhas sendo
estas adquiridas no decorrer da história, quando Pinóquio transforma-se em asno.
Quando ocorre a metamorfose de Pinóquio em asno, precisamente no
capítulo XXXII, da versão original de Carlo Collodi, cresce um palmo de suas
orelhas. Isto ocorre porque Pinóquio segue os personagens obscuros e chega ao
País dos Brinquedos. Todos que lá habitam acabam transformando-se também
asno. O castigo das orelhas de asno relaciona-se também com “a busca de
seduções materiais, em detrimento da harmonia do espírito e da predominância da
alma.” (Ibid, p. 94). A simbologia mais geral do asno, para estes mesmo autores, é a
ignorância e a obscuridade.
Importante frisar que todos os animais que aparecem em cena possuem uma
simbologia. A Raposa e o gato são personagens que despertam a tentação de
Pinóquio para caminhos mágicos, como o Campo dos Milagres, onde é fácil
conseguir dinheiro, porém, o que eles queriam mesmo, eram roubar Pinóquio. Para
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Chevalier e Gheerbrant (2009), o simbolismo destes animais oscila entre tendências
benéficas e maléficas, representando mistério e obscuridade.
Corso e Corso (2006) relatam que as peripécias de Pinóquio apontam a
coragem. O personagem segue caminhos obscuros e falha, porém, adquire a
sabedoria necessária para crescer.
Cabe frisar que é bastante longo o processo para Pinóquio tornar-se menino
de verdade, mas é o que origina todas essas aventuras recheadas de mentiras,
fugas, prisões e metamorfoses, que constituem aprendizagem de vida, culminando
na transformação de um humano, relata Araldo (2001).
Este mesmo autor prossegue contando que a história de Pinóquio envolve um
processo de humanização. A introjeção de conhecimentos de cultura, costumes e
valores, possibilitam que o personagem adquira consciência individual e social e a
partir disso se torna humano. Cabe informar que, segundo este autor, o mundo é
uma escola para Pinóquio.
Este mundo como uma grande escola lembra a jornada heróica, como vimos
no capítulo anterior. Bakhtin (2010 p. 185 apud ARALDO, 2011, p. 79) explica que “a
vida, com seus eventos, esclarecida pela ideia da transformação, revela-se uma
experiência do herói, uma escola, um meio, que pela primeira vez formam e
modelam seu caráter e sua visão de mundo.”
Pinóquio passa por provas no sentido de adaptar-se ao mundo em que vive e,
durante este processo, muitas vezes arrepende-se e culpa-se. Adquire aprendizado
a partir de suas próprias experiências.
Pode-se dizer que Pinóquio é um herói. Um herói meio atrapalhado, que erra
inúmeras vezes, mas vai em direção à maturidade e amplia sua consciência através
de suas aventuras.
As metamorfoses de Pinóquio, ocorridas em suas aventuras, caracterizam os
ritos de passagens que consistem na mudança de uma determinada fase para outra,
exigindo mudanças. “Pinóquio teve que ‘morrer’ para se tornar ‘menino de verdade’
[...] encontramos o simbolismo da morte iniciática.” (ARAÚJO; RIBEIRO, 2015, p.
48).
Para estes autores, mesmo sem ter consciência, Pinóquio aspira à aventura
interior e, por essa razão, parte para o país da Brincadeira, para o Teatro de
Marionetes e tantos outros lugares desconhecidos. Ele é movido pela curiosidade
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inesgotável, atraído pelos abismos.
Ao final da história, após tantas aventuras e desventuras, Pinóquio retorna
para casa, a fim de unir-se ao seu pai. O que ele não imaginava é que vivenciaria
uma aventura ainda maior do que todas as que havia passado.
Ao voltar para casa, surpreende-se ao descobrir que seu pai fora engolido por
um monstro marinho. A fim de salvar seu criador, Pinóquio salta nas águas e
também é engolido pelo enorme mostro. Como já foi visto, no início deste capítulo,
na versão Disney o monstro é representado por uma baleia e, na versão original, de
Collodi, por um tubarão. O importante é que Pinóquio utiliza sua sabedoria e
coragem e consegue sair do ventre desse gigantesco monstro, resgatando seu pai.
Além de sair do ventre de um enorme monstro marinho com seu pai, Pinóquio
passa a cuidar dele, que já encontra-se adoecido. Também começa a trabalhar,
adquire novas responsabilidades e transforma-se em um novo Ser.
Cabe frisar que a entrada no ventre de um monstro marinho é um tema
arquetípico que encontra-se com frequência em outros contos. Pode-se citar o Jonas
bíblico que, ao tentar fugir da missão de pregar a palavra de Deus, é engolido por
uma baleia. Após arrepender-se, Jonas é cuspido e renasce para a vida espiritual,
abandonando uma vida profana. “Jonas no ventre da baleia é a morte iniciática. A
saída de Jonas é a ressurreição, o novo nascimento.” (CHEVALIER; CHEERBRANT,
2009, p. 116). Para estes autores a entrada de Jonas dentro da baleia representa a
entrada no período de obscuridade. Estes autores complementam: “Todo o ser
atravessa o seu próprio caos antes de poder estruturar-se, a passagem pelas trevas
antecede a entrada da luz” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1994, p. 456 apud
ARAÚJO, 2015 p.42).
Araújo (2015) relata que Pinóquio é engolido não para morrer literalmente,
mas iniciaticamente, para transformar-se em um outro. Este autor também relata que
o ventre do monstro marinho simboliza a deusa ctoniana, o reino dos mortos, os
infernos e a noite cósmica. “O sentido iniciático deste tipo de descida aos Infernos é
claro: aquele que conseguiu um tal feito, não teme mais a morte[...]” (ELIADE, 2001
p. 138 apud ARAÚJO, 2015, p.36).
Araújo e Araújo (2015), explicam que a simbologia de ser engolido pelo
monstro marinho é uma das características dos ritos de passagens, onde o indivíduo
passa por provações e tanto a baleia como o tubarão simbolizam um local de
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metamorfose.
Araújo (2015) relata que neste cenário iniciático Pinóquio passa por seu
processo de transformação, de regeneração e de humanização. Ao sair do ventre do
enorme monstro marinho, renasce transformando-se em humano.
Depois foi-se ver ao espelho, e pareceu-lhe que era outro. Já não viu reflectida a
imagem habitual do boneco de madeira, mas sim a imagem viva e inteligente de
um belo rapazinho de cabelos castanhos e olhos azuis, com um ar de Páscoa
alegre e festiva (COLLODI, 2004, p 207 apud ARAÚJO, 2015 p. 37).

Pinóquio amplia a consciência sobre si mesmo e o mundo. Há um provérbio
chinês que diz: “Não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo de ficar
parado.” Pinóquio não teve medo de crescer, não teve medo do desconhecido.
Enfrentou grandes desafios e ficou muito feliz depois que deixou de ser uma
marionete: “- Como eu era engraçado quando era marionete! E como estou contente
agora que me tornei um bom menino!” (COLLODI, 2002, p. 191).
Imagem 23: Menino de verdade!

Disponível: http://www.italianways.com/cerano-una-volta-luzzati-e-un-burattino/

Cheia de aventuras também é a fase da infância e da adolescência. Esta fase
é cheia de conflitos, questionamentos, buscas e aprendizagem.
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No capítulo a seguir, será relatado uma experiência arteterapêutica e a
utilização deste conto para um grupo de crianças e adolescentes, em contexto de
vulnerabilidade social, e alguns desdobramentos de sua utilização, durante o
percurso observado.
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CAPÍTULO IV
PEQUENOS HERÓIS AVENTUREIROS: UMA EXPERIÊNCIA
ARTETERAPÊUTICA

Imagem 24: Nas asas de um livro

Acervo pessoal da autora

As histórias possuem um dom especial de fazer com que as forças maiores
do amor, da perseverança e da generosidade sejam continuamente
invocadas a se fazerem presentes no mundo.
Clarissa Pinkola Estés

Este capítulo apresenta algumas experiências do processo arteterapêutico
realizado com um grupo de seis crianças e adolescentes, com idades entre nove e
quinze anos, sendo quatro meninas e dois meninos, todos em contexto de
vulnerabilidade social. Sinaliza-se a importância de um conto e a justificativa para a
utilização de As Aventuras de Pinóquio, exemplificando com alguns aspectos
relativos ao percurso realizado no estágio obrigatório da POMAR/SPEI.
Cabe frisar que o estágio obrigatório do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu
em Arteterapia da POMAR/SPEI, totalizou 100 horas, divididas em encontros
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semanais, com dias e horários fixos e supervisões clínicas regulares, ministradas
pela coordenadora do Curso. Este processo ocorreu em parceria com Cecília Xavier
Carvalho, colega de turma, e teve duração de um ano, com início em abril de 2014 e
término em abril de 2015.
O processo arteterapêutico foi constituído por uma abordagem arteterapêutica
breve, dividida em três etapas que totalizaram quarenta e duas sessões. Foram elas:
fase diagnóstica; estímulos geradores e processos autogestivos. Será apresentado,
ao longo deste capítulo, em que consiste cada uma dessas etapas. Algumas
percepções sobre todo o processo serão descritas a seguir.

4.1 A INSTITUIÇÃO
Imagem 25: Arteterapia por toda parte

Disponível: http://walterdesousa.com.br/neo-cubismo/

O trabalho em questão foi realizado em uma ONG (Organização não
governamental), localizada em uma área de risco social, no Rio de Janeiro. Nesta
Instituição são oferecidos cursos relacionados à arte e preparação para inserção no
mercado de trabalho e na faculdade.
As instalações utilizadas, para as sessões de arteterapia consistiram numa
sala com cadeiras, mesa, televisão e vídeo. Entretanto, também foi permitida a
utilização do pátio da instituição, onde as facilitadoras tiveram a oportunidade de
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contar histórias ao pé da árvore, em meio ao verde da natureza.

4.2 PERFIL INICIAL DO GRUPO

Foi solicitado à Instituição a formação de um grupo de até dez crianças, com
idades entre sete e dez anos, ficando acordado com a mesma que iniciaríamos o
processo com este público, porém, ao darmos início ao estágio, nos deparamos com
um público misto de crianças e adolescentes.
Foi comunicado à Instituição sobre as possíveis dificuldades no decorrer do
processo arteterapêutico com relação às diferenças de idade entre os participantes,
entretanto, a mesma insistiu que atendêssemos a essa demanda, pois haviam
observado algumas crianças e adolescentes que davam muito trabalho à Instituição,
e que deviam estar passando por problemas e talvez pudéssemos ajudá-las. Havia
um adolescente que não estava alfabetizado e outros que atrapalhavam os cursos
oferecidos. Após supervisão sobre esta situação, mantivemos o grupo constituído
por seis crianças e adolescentes, com idades entre nove e quinze anos, sendo
quatro meninas e dois meninos.
Tanto as crianças como os adolescentes apresentaram um perfil de
agressividade verbal e até mesmo física, sendo necessária a intervenção por parte
das facilitadoras, a fim de apaziguá-los. Cabe frisar que para com as facilitadoras o
grupo não era agressivo; a agressividade era entre os participantes. Implicavam uns
com os outros, não partilhavam material, não usavam palavras como “licença”,
“obrigado” ou “por favor”. Notou-se também um sentimento de desvalia,
desqualificavam suas próprias produções e expressavam que não seriam capazes
de concretizar sonhos como, por exemplo, não conseguir ser integrante de uma
orquestra famosa. Parecia que não suspeitavam dos enormes potenciais que havia
em cada um deles.

4.3 FASE DIAGNÓSTICA

Esta primeira fase do processo, constituída por quinze sessões, consistiu na
busca de informações sobre as crianças e adolescentes, a fim de encontrar uma
questão psicodinâmica central a ser trabalhada. Nesta etapa, o grupo pôde

61

experimentar diversas modalidades expressivas. O objetivo principal era observar o
que seria comunicado simbolicamente nas produções plásticas.
Nesta etapa, começamos a trabalhar a criação e o fortalecimento do vínculo
dos participantes, a fim de que todos se sentissem pertencentes a um grupo,
possibilitando que prestassem atenção um ao outro, trocassem experiências e
aprendizados. Além disso, a boa interação consistia em que a ida para as sessões,
semanalmente, fosse prazerosa.
A tarefa de fazer com que todos os participantes se percebessem como um
grupo e pudessem ter uma relação amistosa não foi fácil. Percebia-se, no início, que
as crianças e adolescentes tinham grande dificuldade de concentração e não tinham
muita satisfação na realização das atividades. Corriam pela sala, provocavam uns
aos outros, debochavam das produções plásticas alheias e, por vezes, queixavamse que não sabiam fazer a atividade solicitada, que iria ficar feio ou que não queriam
fazer. Ao término das atividades também ocorria de alguns destruírem as próprias
atividades e até mesmo quererem destruir a do colega.
Na primeira sessão, a modalidade expressiva utilizada foi colagem. Esta
modalidade possui pouca dificuldade operacional e, como vimos no capítulo um,
propicia um campo simbólico de infinitas possibilidades de estruturação, integração
espacial e descobertas de novas configurações, além disso é indicada para
cronologias diversas. É também facilitadora do início do processo arteterapêutico.
Antes de iniciarmos o trabalho com a colagem foi feita a apresentação das
facilitadoras e de cada participante. Fizemos uma roda onde cada participante ia ao
meio, falava seu nome, fazia um gesto e todos os demais repetiam. Mostraram-se
bastante tímidos, mas participaram. Cabe frisar que, nesta primeira sessão,
explicamos sobre o processo arteterapêutico e falamos sobre as regras existentes,
que consistiam: não utilização de palavras ofensivas; não brigar com o colega; pedir
por favor, com licença, obrigado; organizar os materiais utilizados nas atividades
(limpar, arrumar) e solicitar para sair de sala para ir ao banheiro ou beber água.
Logo em seguida, foi explicado sobre a atividade que faríamos, bem como a
apresentação dos materiais expostos para utilização. Chamou atenção a rapidez
com que fizeram suas produções e o fato de correrem pela sala e implicarem uns
com os outros de forma tão agressiva. Havia pouca concentração e pouco cuidado
com o material e com suas próprias produções. Mas, ainda nesta sessão, tive a
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oportunidade de entrar em contato com o mundo mágico que a história propicia e
comecei a perceber o seu poder transformador no processo arteterapêutico.
A fim de auxiliar o processo de um participante de nove anos, que se
encontrava extremamente impaciente por ter visto a imagem de um leão, que
gostaria de ter colado, mas que sumiu entre as outras imagens, começou a chorar.
Não queria mais concluir a tarefa. Encontrava-se impaciente e irritado demais para
procurar a imagem. O participante dizia que haviam atrapalhado seu trabalho e por
isso o leão sumiu. Então, comecei a questioná-lo, criando uma história: “Será que o
leão quis ir para floresta? O que foi que pode ter acontecido? Será mesmo que os
colegas quiseram atrapalhar seu trabalho tão bonito? Vamos tentar achar esse leão
perdido?” Os olhinhos desse participante começaram a brilhar e, ao invés de desistir
de concluir o trabalho, motivou-se, procurou o leão sorrindo e a impaciência
desapareceu. Assim sorrindo, entrou na história, dizendo que iria encontrar o tal
leão, até que o encontrou e podemos vê-lo na imagem 26.
Imagem 26: À procura do leão perdido

Acervo pessoal da autora.

Diferentes modalidades plásticas foram utilizadas na etapa do diagnóstico
com o objetivo de despertar a fluidez no processo criativo e propiciar união no
grupo. Observou-se o grupo e também as marcas individuais de cada participante.
Cabe frisar que as sessões eram planejadas e todo material era organizado
previamente.
Na segunda sessão, foi necessário reforçar as regras estabelecidas na
sessão anterior. Levamos um imenso sinal de trânsito e algumas frases sobre o que
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seria permitido fazer durante as sessões, o que não seria permitido e o que poderia
ser permitido em algumas situações. No sinal vermelho ficaram as frases do que não
seria permitido, como por exemplo, falar palavrão, chegar atrasado, faltar sem aviso
prévio, ofender o colega. No sinal amarelo ficaram as frases com relação ao que
poderia ser permitido somente às vezes, como por exemplo, sair de sala para beber
água ou ir ao banheiro. E no sinal verde, ficaram as frases com relação ao que
poderiam fazer, como por exemplo, utilizar as palavras mágicas, como “licença” e
“obrigado”. Quando começavam as brigas, por exemplo, falávamos que o sinal
estava vermelho. Esta foi uma maneira de conscientizarmos os participantes do
grupo sobre a importância de obedecer tais regras.
Imagem 27: Parceira e alguns aventureiros

Acervo pessoal da autora.

No decorrer das sessões, as provocações permaneceram entre os
participantes. Observou-se que estas provocações partiam, geralmente, dos mais
velhos para os mais novos.
A realidade de violência na comunidade começou a ser expressa nas
atividades que se seguiram, principalmente nos desenhos e pinturas. E questões
relacionadas à família começaram a surgir. Essas questões intensificaram-se no
decorrer do processo, ficando claro que havia uma desestrutura familiar vivida pela
maioria do grupo. Irmãos mais velhos que ficavam encarregados de cuidar dos mais
novos, a rotatividade de moradia, a não inserção no colégio.

64

As imagens 28 e 29 ilustram o dia-a-dia de violência vivido pelo grupo de
crianças e adolescentes.

Imagem 28: Era uma vez a realidade nua e crua

Acervo pessoal da autora.

Imagem 29: Não é brinquedo

.

Acervo pessoal da autora.
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4.4 ESTÍMULOS GERADORES: PINÓQUIOS EM CENA

Imagem 30: Conto constrói

Acervo pessoal da autora.

Na segunda etapa do processo, constituída por quinze sessões, são
compreendidos e elaborados, mais profundamente, a questão psicodinâmica
identificada

nas

sessões

anteriores.

Estas

precisam

ser

trabalhadas

e

transformadas. São utilizados contextos simbólicos compatíveis com a hipótese
diagnóstica, como o uso da contação de histórias, por exemplo, que tenham a ver
com o tema abordado.
Foram trabalhadas as questões apontadas no tópico anterior: a agressividade
e a questão relacionada ao âmbito familiar, a fim de possibilitar ao grupo a
compreensão sobre si, também propiciando novas maneiras de pensar sobre o
mundo e encará-lo, não por meio da agressividade, mas por meio do cuidado, da
ajuda mútua, do afeto.
As modalidades expressivas mais utilizadas foram: construções com materiais
diversos, modelagem e pintura, objetivando a construção, o equilíbrio, a fluidez, a
flexibilidade, ordenação e estimulação da criatividade. Cabe frisar que nesta etapa
do processo foram utilizadas as modalidades expressivas que mais satisfizeram o
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grupo na fase diagnóstica, e que foram mais bem sucedidas.
Verificou-se que o prazer em realizar as atividades começou a intensificar-se.
A criatividade do grupo também ficou mais evidente nesta etapa do processo. As
modalidades expressivas que mais mobilizaram foram pintura e construção.
Observou-se que os participantes começaram a ter mais cuidado na
elaboração de suas produções, realizando os trabalhos com menos pressa e
saboreando mais o processo de construção dos trabalhos.
Não foi fácil a tarefa de fazer com que os participantes se percebessem como
grupo e se concentrassem para fazer as atividades, uma vez que essas crianças e
adolescentes vivem em um contexto de vulnerabilidade social, onde permeia o medo
e a insegurança, devido aos freqüentes confrontos entre milícias e traficantes. Mas
nesta etapa os participantes começaram a demonstrar preocupação uns com os
outros. Quando um faltava era perguntado o motivo e as palavras mágicas, como
licença, obrigado e por favor, timidamente, começaram a aparecer.
Cabe frisar que em algumas sessões ocorreu a falta de alguns participantes
devido às ações policiais realizadas na comunidade. A insegurança e o medo que,
infelizmente, é vivenciada por todos os cariocas, pareceu ainda mais cruel na
comunidade. A voz muitas vezes cala diante dos sentimentos de medo, insegurança
e incertezas, mas as expressões corporais, os desenhos, as construções e outras
formas expressivas são capazes de revelar os sentimentos contidos na alma
humana. E, nesta etapa, como o grupo já estava há mais tempo junto e sentiam-se
mais à vontade, começaram a entregar-se mais às atividades e a relatar mais
informações que puderam ser elaboradas.
Nesta etapa, precisamente na trigésima sétima sessão, contei o conto As
Aventuras de Pinóquio. Foi utilizada a versão do Walt Disney e, como vimos no
capítulo três, este suaviza a história original de Carlo Collodi sendo por essa razão
escolhida sua versão. O objetivo da contação dessa história era que as crianças e
adolescentes fossem agraciados e se permitissem entrar nas aventuras de Pinóquio,
captando alguns dos seus conteúdos simbólicos.
A escolha desse conto deve-se ao fato de as crianças e adolescentes estarem
vulneráveis aos gatos e raposas, cuja simbologia vimos no capítulo anterior. A
escolha também se deve ao fato de estarem isentos de uma família que possa
ajudar efetivamente na construção de uma educação de qualidade e ao fato de ter
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sido observado a falta do olhar para o outro. De início, cada participante só olhava
para suas próprias necessidades.
Como vimos anteriormente, Pinóquio é atraído facilmente por caminhos
mágicos e não tem consciência bastante para reconhecer os riscos de alguns
desses caminhos.
Apesar dos personagens bons e amigos, como o Grilo Falante e a Fada Azul,
estarem sempre ao lado do boneco, há os trapaceiros, como a raposa João Honesto
e o gato Gedeão, entre outros, que apontam caminhos fáceis e seduzem Pinóquio.
As histórias, como visto no capítulo dois, são capazes de conceder estímulo
sábio às pessoas, para que conquistem a autonomia de seguir seus passos,
segundo Bedran (2012). Abramovich (2006) complementa que a partir de uma
história é possível a descoberta de outros jeitos de ser e agir. E, contando As
Aventuras de Pinóquio, pude ver os olhinhos de cada participante brilharem. Em
roda e atentos ouviram toda a história e, ao final, ao serem questionados se
conheciam a história falaram que sim. Entre os comentários destaco o de uma
adolescente que ria com a mão na boca, como se escondendo algo: “Conheço, mas
eu não minto, tia!”. E indaguei: “Não mente para quem?” E ficou reflexiva. O que
estava em questão era a relação que tinham com eles mesmos, a consciência do
comportamento deles próprios e as mentiras que inventavam também para si.
Ao chegarem às sessões, nesta etapa, o grupo ansioso já perguntava qual
seria a atividade do dia. Após a contação de As Aventuras de Pinóquio, nesta
trigésima sétima sessão, uma participante indagou: “Vamos trabalhar com
madeira?”. E todos os outros participantes ficaram animadíssimos com a
possibilidade de trabalhar com este material. Como vimos no capítulo anterior, a
madeira, segundo Chevalier e Gheerbrant (2009), representa uma expressão muito
forte do inconsciente, e denota desejo de transformação e regenerescência.
Outro fator importantíssimo que possibilitou o uso desta história para este
grupo é que ela contém evidências de um processo iniciático, onde o personagem
vai abrindo mão de determinados comportamentos dando lugar a um novo Ser.
Pinóquio, como também vimos no capítulo anterior, é a representação do arquétipo
da criança. Este personagem torna-se um menino de verdade quando tira lições de
suas vivências. Tal qual Pinóquio, estão neste processo, crianças e adolescentes de
uma comunidade de risco social, do Rio de Janeiro, como tantas outras, que
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carecem, dentre outras coisas, de histórias que vão ao encontro das suas
necessidades.
Segundo a filósofa Chauí (1984), um conto é essencial para a formação de
crianças e jovens, pois tem o poder de auxiliá-las a administrarem o presente,
prepararem-se para as adversidades futuras e separarem-se do mundo familiar,
dando lugar ao ingresso em um novo universo, que é o universo adulto. Eis, o rito de
passagem.
Após a contação da História As Aventuras de Pinóquio, respondendo à
pergunta da participante do grupo, foi feita uma atividade de construção com
madeira. Como vimos no capítulo um, a construção é uma modalidade expressiva
considerada complexa, pois parte do princípio que já se tem algo estruturado em
mente. Esta modalidade também envolve muitas outras, como a pintura, a colagem,
o mosaico. A construção foi livre, ou seja, os participantes poderiam criar o que
quisessem. E, para a surpresa das facilitadoras, todos fizeram bonecos. Pode-se
supor que fizeram, como crianças e adolescentes em construção, personagens que
estão construindo sua própria identidade e autonomia. As imagens 31 e 32 ilustram
o processo de construção que seguiu-se a narrativa do conto.
Imagem31: Madeira

Imagem 32: Mão à obra!

Acervo pessoal da autora.

Acervo pessoal da autora.

Surgiram vários bonecos, de várias formas e tamanhos semelhantes. Uns
expressavam alegria, outro exibia um enorme nariz, outro tinha a boca enorme e
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vermelha. Cada participante construiu o boneco a seu modo. As imagens seguintes
ilustram cada construção.
Imagem 33: Bonecos de madeira 1

Acervo pessoal da autora.

Imagem 34: Bonecos de madeira 2

Acervo pessoal da autora.

Durante todo processo de construção, os participantes interagiram bem uns
com os outros, não havendo brigas ou provocações. Nesta etapa, já havia
amenizado bastante o comportamento agressivo do grupo. Uns ajudavam os outros
na partilha do material, e as tais “palavrinhas mágicas” apareceram com mais
frequência, inclusive, nesta trigésima sétima sessão, um participante advertiu a
colega que disse: “Me dá a tesoura!”. Na mesma hora o adolescente retrucou: “Me
dá não! Por favor, pode me emprestar? Esqueceu que é assim que se pede as
coisas?” E a participante sorriu e deu razão ao colega, alegando que havia
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esquecido, mas que não tinha falado por mal.
Durante a construção, uma participante falou: “Vou fazer um Pinóquio. Mas
vai se chamar Chico. Chico que nem a gente, gente boa”. Chico não era qualquer
Chico, Chico era gente boa, além disso, assemelhava-se muito com o personagem
Pinóquio com seu imenso nariz.
Ao final de toda sessão havia o relato das produções feitas, se os
participantes se sentissem a vontade para falar a respeito. Desta maneira, podíamos
compreender melhor e elaborar a questão emergida. Ao final dessa construção,
exposta nas imagens 33 e 34, a maioria dos participantes não se intimidou para falar
a respeito do boneco produzido. Uma participante relatou: “Tia, eu fiz uma menina
feliz!”. Outro participante ao, ser interrogado sobre o porquê de seu boneco ter uma
perna só, logo respondeu: “Não conhece o saci-pererê não? Eu fiz um saci!” e uma
outra participante relatou que seu boneco ainda não tinha nome, mas que a cada
mentira contada sua boca ficava vermelha.
Relataram também a vontade de construir mais. Uma adolescente disse que
estava faltando fazer a família de sua boneca e uma casa. Os demais participantes
também expressaram desejo de continuar a construção. Posteriormente, na etapa
final do processo, fizemos outra construção livre com o grupo, onde bonecos
semelhantes aos Pinóquios foram construídos, além de casa, igreja e parentes.
Notou-se, nesta etapa, um comportamento mais amistoso e afetivo entre os
participantes. Os conteúdos saudáveis começaram a aparecer com mais freqüência,
além disso, sentiam-se mais confortáveis para contarem sobre si. Vieram à tona
questões relacionadas à família. Ao desconhecimento de um pai, a morte de outro, a
doença da mãe, os irmãos que tinham ou que não tinham, o desejo de tê-los, ou o
desejo de não tê-los, os lugares que moraram e os parentes que haviam morado.
Todas essas questões foram relatadas e trabalhadas em nossos encontros.
Contando um conto pude observar o seu poder mobilizador. O silêncio em
roda, os ouvidos atentos. A mobilização decorreu da escolha oportuna do conto,
atendendo as demandas do grupo.
Segundo Gregório (2011), as histórias constituem pequenos acervos que
contribuem significantemente para o exercício da crítica acerca das coisas que
presenciamos. E, para este autor, ouvir histórias pode trazer fortes componentes
para formação de um sentido de responsabilidade social.
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Somos aquilo que vamos adquirindo ao longo da vida. [...] os contos vão
imprimindo em nós um pouco daquilo que vamos ser quando adultos. Não somos
passivos às experiências e, a cada coisa aprendida incorporamos informações,
transformações, acrescentando parte de nossa “herança” e vamos construindo
nosso jeito de nos olhar e de olhar o mundo. (GREGÓRIO, 2011, p. 93).

Como vimos no capítulo três, Pinóquio adquire responsabilidade após tantas
aventuras. Salva o pai do ventre de um gigantesco monstro marinho, começa a
trabalhar e ri de si mesmo, ao final da história, dizendo que ele era engraçado
quando era boneco e que estava muito contente em ter se tornado um menino de
verdade. Agora essa história tão cheia de sinais faz parte do acervo desse pequeno
grupo de crianças e adolescentes, que além de ouvirem atentamente a história,
trabalharam com madeira.

4.5. PROCESSO AUTOGESTIVO

A etapa do processo autogestivo, última do estágio, foi constituída por doze
sessões. Nesta etapa o próprio grupo demanda as atividades, com base nos
processos que passaram juntos. As atividades solicitadas pelo grupo são realizadas
uma vez que estejam em comum acordo com todos os integrantes e todo trabalho é
voltado para as questões que foram levantadas ao longo de todo processo
arteterapêutico. Objetiva-se o fortalecimento e autonomia expressiva do grupo e a
preservação dos vínculos adquiridos durante o processo.
Verificou-se, nesta etapa, que o grupo melhorou significantemente a relação
de uns com os outros. Cabe frisar que terminamos a etapa dos estímulos geradores
em dezembro de 2014 e, logo em seguida, a Instituição entrou em recesso devido as
férias escolares, retornando as atividades somente após o carnaval, em fevereiro de
2015. Ou seja, todo processo de fortalecimento e criação do vínculo do grupo, que
estava surtindo resultados satisfatórios, teve que ser interrompido. Ao retornarmos,
para nossa surpresa, encontramos um grupo ainda mais amistoso. Durante os quase
dois meses que ficaram afastados os participantes não esqueceram as regras que
foram estabelecidas ainda na fase diagnóstica, que foi ser colocada mais em prática
na sessão posterior.
Outro dado relevante foi que um adolescente que não freqüentava a escola
retornou logo após o carnaval e estava muito feliz. Esse adolescente, geralmente,
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quando fazia atividade de desenho escrevia algo, e demonstrava muito desejo de
freqüentar a escola. Na primeira sessão, desta etapa do processo, foi realizada uma
atividade de colagem. A imagem 35 ilustra o retorno das atividades e também a
satisfação do adolescente de voltar para a escola e da nova vida que começava a
ter. O objetivo da colagem era possibilitar a reintegração do grupo. Esta atividade
não foi solicitada pelo grupo devido ao tempo que ficamos afastados. Neste dia foi
recordado o que havíamos feito em sessões anteriores e convidamos os
participantes a pensarem e planejarem as próximas sessões.
Imagem 35: Colando e revelando

Acervo pessoal da autora.

As atividades solicitadas pelo grupo, que tiveram comum acordo, foram
construção, pintura, colagem e filme com pipoca. Os participantes não queriam
apenas ver um filme, queriam também comer pipoca, demonstrando o desejo de
partilhar este alimento e de verem juntos um filme, de preferência, que fosse de
aventura e tivesse animais. Atendendo aos pedidos, na quarta e quinta sessão desta
etapa, assistimos o filme Os sem-Floresta (Vide anexo 2). Neste filme uma cidade é
construída pelos seres humanos, em meio a floresta, enquanto os bichos
hibernavam. Ao acordarem, na primavera, ficam desorientados ao verem o
acontecido. Além disso, são apresentados os desperdícios causados pelos
humanos. O filme mostra a importância da lealdade e aponta que é possível a
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resolução de problemas gigantes a partir de um trabalho em grupo.
Esse filme foi dividido em duas sessões. O objetivo era estimular a atenção,
proporcionar a reflexão sobre a necessidade de preservação, a lealdade e o espírito
de equipe. Na primeira sessão, foi realizada uma atividade de desenho com cera
derretida. Pedimos para que os participantes pensassem sobre que desfecho dariam
ao filme. E surgiram conteúdos bastantes saudáveis. Os participantes torceram por
um final feliz. Fizeram desenhos abstratos com muito verde. Na sessão
subseqüente, foi realizada uma atividade de colagem com sucata, a pedido dos
participantes. Durante esta atividade veio à tona a questão da falta de água e dos
freqüentes desmoronamentos que ocorrem, alegando o abuso do homem sobre a
natureza. O grupo tratou com muita seriedade a questão da preservação.
Os conteúdos saudáveis começaram a aparecer com mais frequência nesta
etapa. Observou-se um grupo coeso. Afinal, o que o grupo demonstrou querer de
verdade era ser feliz. Na sétima sessão, desta etapa do processo, enquanto faziam
uma atividade com construção, um adolescente começou a cantar: “Eu só quero é
ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a
consciência que o pobre tem seu lugar.” Enquanto cantava empolgava a todos e
todas as crianças, adolescentes e até mesmo as facilitadoras cantaram o refrão.
Imagem 36 – Eis o desabrochar

Acervo pessoal da autora.

Outro fato que chamou a atenção, nesta sétima sessão, foi a flor produzida

74

por uma adolescente, que em sessões anteriores dizia não gostar de animais e
plantas, por não gostar de cuidar. Podemos ver esta construção na imagem 36. Esta
adolescente, ao terminar de fazer a flor, indagou orgulhosa: “Não ficou bonito, tia?
Esse eu posso levar para casa, não posso?”
Nesta etapa foi trabalhado para que o vínculo do grupo não se limitasse
àquelas sessões semanais, mas que permanecesse para além do término do
estágio.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os contos permitem descobertas de um caminho criativo para resolução de
conflitos internos, propiciam reflexões e insights e são capazes de ativar o
imaginário. Além disso, podem propiciar o fortalecimento da identidade, uma vez que
são capazes de possibilitar novas formas de ser e pensar o mundo.
Ao final desta pesquisa, pude concluir que a utilização do conto As Aventuras
de Pinóquio, no processo arteterapêutico, realizado com um grupo de crianças e
adolescentes, em contexto de vulnerabilidade social, propiciou acesso aos
conteúdos saudáveis e foi facilitador da expressão criativa, fortalecendo a identidade
dos envolvidos.
A partir da análise simbólica deste conto específico, que envolve um processo
iniciático e de humanização, foi possível utilizá-lo com este grupo de crianças e
adolescentes, que estão um processo de transformação, onde são exigidas outras
responsabilidades e novas formas de ser e agir. Desta forma, o conto despertou a
atenção de todos os participantes, pois contos fascinam por possibilitarem que os
ouvintes identifiquem-se com os personagens.
Em As Aventuras de Pinóquio é possível observar o processo de autonomia e
identidade do ser humano. Ao longo de sua jornada, Pinóquio enfrenta vários
desafios, depara-se com vários personagens obscuros mas, ao final, amplia a
consciência sobre si mesmo e o mundo.
E, como somos aquilo que vamos adquirindo ao longo de nossas vidas, pois
não somos passivos as experiências, os contos podem contribuir muito para
formação deste público, principalmente quando vão de encontro às suas questões
afetivas.
Após a contação de As Aventuras de Pinóquio, foi realizada uma atividade de
construção com madeira, onde foi possível verificar os efeitos do conto. Observou-se
que os conteúdos saudáveis vieram à tona durante esta atividade. Os participantes,
que na fase diagnóstica provocavam uns aos outros e tinham comportamentos
agressivos, interagiram de maneira muito afetuosa uns com os outros, partilharam os
materiais de forma muito educada, riram e brincaram. Nesta sessão, ficou mais
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evidente que os participantes que antes só olhavam para suas necessidades, já
percebiam-se como um grupo.
Nesta atividade foram construídos somente bonecos, apesar da construção
ter sido livre, para que cada um construísse o que quisesse com a madeira. E, ao
término da construção, expressaram desejo em dar continuidade à atividade, como
construir uma bela casa ou fazer uma família para o boneco, que teve uma
característica própria e uma história diferente para cada participante. Pode-se supor
que construíram meninos e meninas em construção. Construíram a si próprios. Cabe
frisar que no Capítulo IV consta os relatos das crianças e adolescentes, que servem
de ilustração a este estudo monográfico.
Ao final de todo processo arteterapêutico, foi possível observar um grupo
coeso e afetuoso. Os participantes demonstraram preocupação uns com os outros e
o espírito de equipe começou a ser percebido pelas facilitadoras. O grupo que,
inicialmente, apresentou bastante agressividade passou a buscar novas maneiras de
solucionar os problemas. Utilizavam palavras amistosas e as brigas e provocações
que eram constantes foram minimizadas.
Cabe frisar que este estudo não pretende esgotar o tema. Recomenda-se
investigar a aplicação deste conto em outros grupos arteterapêuticos, em outras
Instituições e cronologias diversas.
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ANEXO 1

AS AVENTURAS DE PINÓQUIO5
Síntese versão Walt Disney

Era uma vez um velho carpinteiro chamado Gepeto. Ele não tinha filhos,
desta forma passava seu tempo construindo bonecos. Um belo dia, Gepeto construiu
um boneco de madeira muito bonito e colocou o nome de Pinóquio.
A noite, pediu para as estrelas que seu boneco virasse um menino de
verdade. Enquanto Gepeto dormia, Pinóquio recebeu a visita da fada Azul. Ela
deu vida ao boneco e prometeu que, se ele se comportasse bem, o transformaria em
menino de verdade.
Após conceber vida ao boneco, a fada azul nomeou o Grilo Falante como
a consciência de Pinóquio. Na manhã seguinte, quando Gepeto acordou e viu seu
boneco com vida, ficou radiante de alegria. Logo o matriculou numa escola.
Em seu primeiro dia de aula, Pinóquio encontrou pelo caminho João Honesto
e o Gedeão. Eles o convenceram a conhecer a Ilha dos Prazeres, onde ninguém
trabalhava. Pinóquio, que gostava de aventuras, esqueceu que deveria consultar
sua consciência e seguiu viagem em uma carroça que era puxada por burrinhos
muito infelizes, com destino à ilha dos Prazeres.
Ao

chegarem,

Pinóquio

saiu

correndo

para

conhecer

a ilha. Era

tudo muito bonito, cheio de doces e brinquedos. Ele estava brincando quando
percebeu que estavam crescendo suas orelhas e rabo de burro em seu corpo. Ficou
assustado e chamou o grilo falante.
O Grilo perguntou

a

Pinóquio

o que ele

estava

fazendo na

ilha

e

Pinóquio começou a mentir. A cada mentira seu nariz crescia. O Grilo não sabia
como ajudar seu amigo.
Até que os dois descobriram que as crianças que iam para aquele lugar
eram transformadas em burrinhos. Resolveram pedir uma ajuda para a Fada
Azul, esta tirou todas as crianças da ilha.
5

Disponível em: <http://www.historiasinfantis.org/pinoquio/> Acessado em: 21/04/2015.
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Além dessa aventura, Pinóquio cometeu outras tantas e, quando voltou
para casa, Gepeto, seu pai, não estava lá. A casa estava abandonada. Então,
Pinóquio saiu para procurá-lo.
Até que, quando estava procurando seu pai em uma praia, encontrou uma
garrafa com uma carta dentro. A carta dizia que Gepeto estava procurando Pinóquio
no mar quando foi engolido por uma grande baleia chamada Monstro.
Pinóquio entrou no mar para procurar seu pai. Perguntava a todos os
peixinhos, que encontrava, se conheciam a baleia Monstro.
De

repente,

ele

foi

engolido

pela

baleia

sem

perceber o

que

estava acontecendo. Dentro da barriga dela, encontrou o barco de Gepeto e os dois
se abraçaram de alegria.
Logo depois o grilo chegou e os três juntos tiveram a ideia de fazer uma
fogueira na barriga da baleia. A baleia espirrou forte por causa da fumaça, jogando
os três para fora. Chegando em casa, a Fada Azul já esperava por eles. Como
recompensa pela valentia e lealdade de Pinóquio, ela transformou o boneco em
um menino de verdade.
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ANEXO 2
SINOPSE DO FILME: OS SEM-FLORESTA6

A primavera chegou, o que faz com que os
animais

da

floresta

despertem

da

hibernação. Ao acordar eles logo têm uma
surpresa: surgiu ao redor de seu habitat
natural uma grande cerca verde. Inicialmente
eles temem o que há por detrás da cerca, até
que

RJ

(Bruce

Willis)

revela

que

foi

construída uma cidade ao redor da floresta
em que vivem, que agora ocupa apenas um
pequeno espaço. RJ diz ainda que no mundo
dos

humanos

guloseimas,

há

as

convencendo

mais
os

diversas
demais

a

atravessar a cerca. Entretanto esta atitude
desagrada o cauteloso Verne (Garry Shandling), que achava melhor permanecer
onde estavam inicialmente.
Filme dirigido por Tim Johnson e Karey Kirkpatrick.
Título
original
Distribuidor

Produzido
Gênero

6

Over the Hedge
United

International

Curiosidades
Pictures Bilheterias

4 curiosidades
2.101.262

(UIP)

Brasil

ingressos

2006

Orçamento

80.000 000 $

Duração

1h 25min

Animação, comédia, família

Disponível em: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-47019/ Acessado em 24/04/2015

