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RESUMO 

 
 

O presente trabalho procurou mostrar alguns aspectos do papel e da importância das 

bonecas ao longo dos tempos, no que tange à formação do indivíduo e sua inserção 

na sociedade. Neste contexto as bonecas e seu processo de construção, serão 

também apresentadas como possíveis coadjuvantes do processo arteterapêutico, já 

que, em experiências com grupos diversos, foram observadas contribuições positivas 

em seu processo de individuação, através das projeções estabelecidas e do 

fortalecimento da sua autoestima. 

 
Palavras-Chave: Arteterapia – Bonecas - Símbolo – Projeção - Individuação 
  



 

ABSTRACT 

 
 

The present work sought to show some aspects of the role and importance of dolls 

over time, regarding the formation of the individual and their insertion in society. In this 

context, the dolls and their construction process will also be presented as possible 

assistants of the art therapy process, since, in experiences with different groups, 

positive contributions were observed in their individuation process, through the 

established projections and the strengthening of their self-esteem. 

 

Keywords: Art Therapy - Dolls - Symbol - Projection - Individuation 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Nasci em Anápolis/GO e aos 15 anos mudei-me com minha família para 

Brasília onde, moro até os dias de hoje. 

 Formada em teatro/educação artística pela Faculdade de Artes Dulcina de 

Moraes, atuo como professora há 29 anos, e tive a oportunidade de vivenciar 

experiências das mais diversas em educação. Uma das mais significativas foi 

trabalhar por 13 anos em uma “Escola Parque” de Brasília, projeto de Anísio Teixeira, 

onde os estudantes têm aulas de teatro, artes visuais, música e educação física. Uma 

escola integradora e criativa. Todos estes anos de trabalho, dando aulas de teatro 

para crianças e adolescentes, deram-me uma bagagem incrível.  

 Também tive a oportunidade de atuar em um projeto chamado Oficina 

Pedagógica, que tem por objetivo oferecer aos professores da Secretaria de Estado 

de Educação do DF, um local para explorarem atividades lúdicas e criativas que 

possam ser utilizadas em sala de aula. 

 Em minha vida, além do trabalho que desenvolvia junto à Secretaria de 

Educação, deparei-me com o universo das bonecas. No ano de 2010, após um longo 

período de estresse pessoal e profissional, fui convidada por uma amiga a fazer uma 

oficina de confecção de bonecas Waldorf e desde então me dedico a este ofício. Um 

momento que além de criativo foi restaurador de minhas energias emocionais e 

psíquicas. 

 O que observo de mais significativo neste percurso é o quanto a arte já me 

apresentava os processos terapêuticos que a arteterapia propõe. Ao longo destes 

anos pude observar como as pessoas, adultos e crianças, relacionavam-se com os 

processos de produção artística. Quantas questões pessoais e emocionais se 

apresentavam, quantas histórias foram contadas em meio a risos e lágrimas.  

Percebi que era preciso me apropriar de um conhecimento que só a arte não 

me oferecia, o processo terapêutico que ela propicia, entender o quanto a arte é capaz 

de provocar mergulhos profundos e saltos tão altos. 

 A arteterapia para mim foi o encontro do caminho que seguia paralelo. Um novo 

mundo de possibilidades que se abre e me encanta cada vez mais. 

 Sigo produzindo bonecas, dando aula de história da arte e integrando tudo o 

que vivi e aprendi à arterapia, go produzindo bonecas, dando aula de história da arte,   
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começando a escrever uma nova história em minha profissão e em minha vida. 

 Quero lançar-me neste universo profundo, cheio de mistérios e encantamentos. 

Acredito que este trabalho de pesquisa possa trazer à tona questões de grande 

importância que, parafraseando Caetano Veloso, “surpreenderá a todos não por ser 

exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio.” 
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INTRODUÇÃO 

 

Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu 
mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer 

entendimento. 
 

Clarice Lispector   
 

Imagem 1 – Mente aberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://zhili819.blog.163.com/blog/static/725945742012103033631880 

 

 As bonecas, objetos milenares, foram passando de objetos sagrados a 

brinquedos, marcando a infância e a história de muitas pessoas. Elas também trazem 

a história da humanidade. 

 Elas são, na maioria das vezes, o elemento central das brincadeiras das 

crianças, representando a própria criança. Através das bonecas é possível projetar 

desejos, alegrias e angústias. Nas brincadeiras, elas ganham vida e alma, são as 

companheiras capazes de acolher todos os medos e de conduzirem a outros mundos. 

Podem ser a companheira que acalenta as noites longas, pois continuam despertas e 

vigilantes enquanto é feita a viagem ao mundo dos sonhos. É o amuleto, o guia. 

 Se a brincadeira pode ser tão significativa e estabelecer uma relação tão direta 

com aquele que brinca, a produção da mesma, o fazer, o dar vida a um pedaço de 

pano pode ser ainda mais significativo e transformador. 

Ao longo da história, é possível observar o quanto as bonecas têm um papel 

marcante na infância como um dos principais brinquedos, especialmente para as 

meninas.  
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 Nas fases subsequentes, adolescência e fase adulta, as bonecas ganham 

outros significados, mas ainda continuam exercendo um papel marcante na história 

de muitas pessoas. 

 Dessa forma, seguindo a metodologia de modelos bibliográficos de pesquisa, 

o objetivo final dessa monografia é procurar entender a seguinte questão: como as 

bonecas, objetos que trazem em si tanta força arquetípica podem auxiliar na jornada 

da evolução de cada ser? 

Com vistas a aprofundar as questões sobre o tema, o primeiro capítulo 

apresenta alguns aspectos do histórico das bonecas desde os primeiros registros de 

sua existência, sua importância nas diversas sociedades e a forma como são 

produzidas. O segundo capítulo discorre sobre a arteterapia, suas modalidades, 

processo criativo e sobre a Psicologia Analítica Junguiana. A relação das bonecas no 

processo arteterapêutico é apresentada no terceiro capítulo e no quarto capítulo é 

feito o relato da experiência com um grupo de adolescentes: “Produzindo bonecas e 

ressignificando afetos”. 

Este é um convite à busca do conhecimento do universo das bonecas e a sua 

relação com a jornada arterapêutica. 

  



15 
 

CAPÍTULO I 

A HISTÓRIA DAS BONECAS 

 

Imagem 2 – Aquela que sabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

 

Não sejas o de hoje. 

Não suspires por ontens... 

Não queiras ser o de amanhã. 

Faze-te sem limites no tempo. 

Vê a tua vida em todas as origens. 

Em todas as existências. 

Em todas as mortes. 

E sabe que serás assim para sempre. 

Não queiras marcar a tua passagem. 

Ela prossegue: 

É a passagem que se continua. 

É a tua eternidade. 

És tu. 

 

Cecília Meireles 
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1.1. As primeiras bonecas 

 

As pesquisas indicam que a Boneca é um dos brinquedos mais antigos e mais 

populares do mundo, reproduzindo as formas humanas feminina e infantil. Na maioria 

das culturas, as bonecas estão associadas ao universo feminino, mas posteriormente 

deram origem aos bonecos, que são associados aos meninos. 

Inicialmente as bonecas não eram utilizadas para brincar, mas como objetos 

sagrados, podendo ser manipuladas apenas por sacerdotes ou curandeiros, pois 

tinham quase sempre uma função religiosa. 

    

Imagem 3 – Vênus de Willendorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://chc.org.br/a-historia-real-das-bonecas 

 

Na imagem acima, Vênus de Willendorf, feita há 30 mil anos, provavelmente, 

encontrada nas cavernas da Áustria. Os cientistas assim a chamaram, Vênus, Deusa 

grega que simboliza a fertilidade, pois os estudos revelaram que essas bonecas eram 

utilizadas em rituais que preparavam as mulheres para a gravidez. 

Isto mostra que estiveram presentes em várias civilizações do passado de 

diversas partes do mundo. 



17 
 

Os egípcios, por exemplo, faziam bonecas de terracota, uma argila modelada e 

cozida no forno. Elas eram chamadas Ushtbs, mediam entre 10 e 23 centímetros, e 

costumavam ser colocadas nos túmulos dos faraós. 

 

Os registros das primeiras bonecas datam de 5 mil anos atrás, na Civilização 
Babilônica e no Egito Antigo, onde elas eram feitas em madeira e tinham 
um significado místico, sendo colocadas nos túmulos das crianças. Para 
alguns, serviria para a criança brincar após a morte e, para outros, para 
trabalhar para a criança, tendo função semelhante às estátuas Ushtbsi1.  

 

A prática de colocar boneca nos túmulos das crianças também existiu na 

Grécia e Roma antiga. “[...] Fazia parte dos rituais que antecediam o casamento 

a entrega por parte da noiva à noiva à deusa Ártemis das suas bonecas e de 

outros brinquedos, simbolizando o fim da infância”.2 

Somente no século XV, a boneca começa a ser produzida com fins comerciais 

na Alemanha e em Paris, no mesmo período, retratando as mulheres da época. 

Os materiais utilizados eram a terracota, madeira e alabastro. Na Holanda foram 

produzidas as primeiras bonecas com olhos de vidro e com perucas feitas com 

cabelos humanos. 

No início do século XIX e início do século XX houve o grande esplendor da 

criação de bonecas que eram produzidas para os adultos. Representavam os 

costumes da época, algumas tinham suas roupas produzidas por grandes 

costureiros do momento.  

A primeira boneca falante foi criada por Thomas Edison ainda no século XIX. 

Os fabricantes aproveitaram a tecnologia e criaram bonecas que recitavam 

orações ou cantavam. 

Com o advento do cinema, as bonecas e bonecos passaram a representar 

personagens populares de filmes e desenhos animados. Com a popularização da 

televisão este mercado cresceu, e passou a ser acessível a um grande público 

consumidor. 

Voltando no tempo, encontramos registros de bonecos japoneses, os Haniwa, 

estatuetas de barro encontradas em tumbas pré-históricas. Inicialmente eram 

                                                             
1Disponível em: http://chc.org.br/a-história-real-das-bonecas. Acesso em 20/02/2019. 

Ushtbs, bonecas de terracota, feitas pelos egípcios, mediam entre 10 e 23 centímetros e costumavam 

ser colocadas nos túmulos dos faraós. 
2Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wikipedia.org/wiki/boneca?veaction=1. Acesso em 20/02/2019 

http://chc.org.br/a-história-real-das-bonecas.%20Acesso%20em%2020/02/2019
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produzidas em palha ou papel e, posteriormente, de madeira, cerâmica, argila e 

mármore. 

No Japão, as bonecas desempenharam um papel importante. No período Heiam 

(794-1185) eram usadas para afastar demônios. Posterirormente, sob a influência da 

China, passaram a representar as mulheres, com roupas de seda, penteados 

sofisticados e adereços em excesso. 

Na África também podemos citar o povo Mfengu, que habita a África do Sul, “[...] 

a tradição é de oferecer a cada jovem uma boneca, essa a reservará para o primeiro 

filho que tiver. Após o nascimento desse filho, ela recebe outra boneca para oferecer 

ao segundo filho.3 

 

Imagem 4 – Quantos bonecos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 

1.2. Tipos de bonecas e bonecos 

 

No século XVII, quando as indústrias começaram a se multiplicar na Europa, as 

bonecas popularizaram-se como brinquedos infantis. Desde então uma grande 

diversidade de materiais foi utilizada para fabricá-las: madeira, biscuit, plástico, 

borracha, tecido etc. 

                                                             
3 Disponível em: http://chc.org.br/a-historia-real-das-bonecas. Acesso em 20/02/2019. 
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O site CHC – Ciência hoje das crianças 4 esclarece que, o surgimento do celuloide, 

em 1986, possibilitou a fabricação de bonecas em larga escala, sendo substituído, 

posteriormente, por novos materiais como PVC e plástico. 

 

Alguns desse materiais produziram bonecas com características singulares 
que ficaram marcadas na história. Entre essas destacam-se as bonecas de 
pano e bonecas de retalhos, bonecas de plástico duro, bonecas de metal, 
boneca de porcelana, as bonecas de vinil (a maior parte das bonecas 
produzidas em grande escala atualmente são feitas em vinil), bonecas de 
madeira, bonecas de papel, bonecas de papel machê, bonecas de biscuit, e 
as bonecas de composição. Essas são feitas de uma mistura de 
componentes, como serragem, papel, cola e gesso de Paris, como as 
bonecas Tiny Betty, Little Betty, Betty, Wendy Ann e Princess Elizabeth.4 

 

Com esta produção em série e com a facilidade de acesso a este mercado 

algumas bonecas e bonecos ficaram populares entre crianças de várias partes do 

mundo, entre elas destacam-se: 

 

Barbie - boneca norte-americana; 

Susi - boneca brasileira "concorrente" da Barbie; 

Amiguinha - a primeira boneca lançada no mercado brasileiro em tamanho real de 

uma criança (83cm de altura); 

Pierina - boneca brasileira que movia as mãos e os pés e girava os olhos.  

Meu Bebê - a primeira boneca lançada no mercado brasileiro com aparência real de 

um recém-nascido; 

Bratz - boneca norte-americana de grande sucesso; 

Monster High - bonecas monstro norte-americanas; 

Ever After High - bonecas de contos de fadas norte-americanas; 

Pullip - boneca criada por Cheonsang Cheonha na Coreia do Sul; 

Blythe - boneca norte-americana. 

Com características mais masculinas: 

Falcon - boneco militar americano; 

He-Man - super herói; 

Playmobil - bonecos articuláveis e componíveis; 

Max Steel - boneco super herói; 

Forte Apache - soldados e índios do Velho Oeste; 

                                                             
4 Disponível em: chc.org.br/a-história-real-das-bonecas/. Acesso em 06/02/2019 
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Imagem 5 - Soldadinho de Chumbinho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Soldados_de_chumbo_Francisco_ 

Furtado_by_Henrique_Matos_02.jpg? uselang=pt 

 

Soldadinho de chumbo; 

Bonecos Comandos em Ação - personagens de ação; 

Soldadinho de chumbo - personagens de guerra; 

Ken - o namorado da Barbie; 

Beto - o namorado da Susi. 

 

 Diante de tantas opções, é possível que os critérios de escolha nem sempre 

estejam relacionados com o brincar e seus benefícios. Em muitos casos relaciona-se 

mais com a necessidade do ter, do consumo, de sentir-se parte de uma sociedade 

que seleciona seus grupos a partir de seus bens.  

 A seguir, uma abordagem sobre a importância da boneca como brinquedo, do 

brincar e daquele que brinca. 

 

1.3  Vamos brincar de boneca? 

 

 Segundo Almeida (2012), “[...] Entre outras funções, o brinquedo tem de 

estimular a atividade sensória da criança”. 

 

Na infância têm grande importância o tato, o movimento, o equilíbrio e o 
sentido vital, pertencente ao grupo dos sentidos inferiores”. Estes devem ser 
cuidados e estimulados de uma maneira especial no primeiro setênio, para 
que mais tarde os sentidos superiores possam “acordar”. (ALMEIDA, 2012, 
p.14) 

 

 Talvez alguns adultos não considerem estas questões e atendam ao apelo do 

consumo e do modismo, deixando escapar elementos tão importantes no 

desenvolvimento, especialmente das crianças. 
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 A diversidade de brinquedos não deveria ser confundida com excesso. Os 

estímulos oferecidos às crianças devem considerar as opções de materiais de modo 

que estimulem todos os seus sentidos, pois são de valor inestimável para a sua 

evolução. Objetos podem propor diferentes experiências em relação a textura, cheiros 

e variadas formas, de modo que possam transmitir à criança ricas vivências 

sensoriais. 

 Com a produção cada vez mais acelerada dos brinquedos, o plástico tornou-se 

um material largamente utilizado. Almeida (2012) questiona se o plástico, produto 

sintético, poderá exercer as funções de desenvolvimento dos sentidos.  

 

[...] Plástico é um produto sintético que não existe na natureza e não ensina 
nada sobre ela. É um material liso e frio, não exala uma diversidade de 
cheiros e também não oferece uma multiplicidade de texturas, como os 
materiais naturais. De maneira geral, os brinquedos de plástico são 
concebidos de tal forma que não estimulam as forças da fantasia na criança. 
Eles possuem muito mais a tendência de fixar o brincar infantil. Como 
consequência, a criança se aborrece e solicita logo um novo brinquedo, 
criando muitas vezes uma situação de sobrecarga de brinquedos. (p.15)  

 

 O que seria mais aconchegante? Uma boneca de plástico ou de tecido natural, 

enchimento natural que absorvem o cheiro da criança, o calor de seu corpo e podem 

ainda se moldarem ao aconchego de seu abraço? 

 Uma vez que é estabelecida uma relação tão íntima, o material deve ser 

considerado com muito cuidado e atenção. “Tecidos naturais, madeira, pedra, podem 

oferecer uma possibilidade muito mais ampla de impressões sensoriais que os 

sintéticos. (IBIDEM, p. 37)  

As crianças demonstram que as bonecas são, sem dúvida, o brinquedo com o 

qual estabelecem uma maior relação de afeto, o que não acontece com cubos, bolas, 

carrinhos etc. As bonecas tornam-se companheiras e estão ao lado das crianças em 

momentos de alegria, tristeza, na hora do sono, dividindo momentos especiais e 

corriqueiros do dia a dia.  

 Em entrevista à Revista Crescer5, a terapeuta Regiane Glashan, da  

Unifesp, afirma que “A brincadeira de boneca é uma forma de atenuar as angústias e 

ansiedades que eles não conseguem expressar verbalmente”. 

                                                             
5 https://revistacrescer.globo.com/Diversao/Brincadeiras/noticia/2018/05/linha-de-bonecas-para-
meninos-gera-controversia.html/. Acesso em 28/02/2019. 
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É importante observar que a maioria das bonecas já traz pronta a expressão, 

normalmente de alegria e serenidade, já dizem a que vieram com suas profissões, 

corpo impecável, cabelo bem penteado, roupas da moda e todo tipo de acessórios 

para uma vida feliz e bem sucedida. 

 

As bonecas modernas são mecânicas, funcionam a pilha, a bateria, podem 
ter suas funções de articular palavras, pedir beijinhos, chorar, cantar, fazer 
xixi, beber água, dançar [...]. Além disso, algumas são aromatizadas, andam 
de patins, são produzidas nos estilos de atletas, de estudantes e de muitos 
outros comportamentos contemporâneos inimagináveis para a mulher em 
sociedades tradicionais [...]. Possuem casa, carro, moto, celular, computador 
e uma série de instrumentos que facilmente lhe identificam com a sociedade 
onde foram produzidas, sempre representando o lado socioeconômico 
privilegiado da sociedade. (PORTO, 2008, p. 163) 

 

 No que diz respeito à brincadeira, outro impasse é em relação aos meninos que 

praticamente são proibidos de brincarem de boneca.  

 Quando Laurel Wider, psicoterapeuta em Northampton, na Inglaterra, ouviu a 

professora de seu filho dizer a ele que meninos não deveriam chorar, percebeu que 

não bastava uma boa criação para afastar os estereótipos de gênero. A fim de 

incentivar que os meninos expressem seus sentimentos e desenvolvam empatia, ela 

criou uma linha de bonecas, que batizou de Wonder Crew, voltada para o sexo 

masculino.  

 São diferentes modelos, com variados tons de pele, que vem com uma fantasia 

combinada para a criança. Assim, os meninos podem brincar de boneca enquanto 

encarnam super-heróis, bombeiros, astronautas, entre outros personagens do 

imaginário infantil.  

 Em entrevista à Revista Crescer (2018)6, Laurel explica que “não é que os 

meninos precisem disso para desenvolver empatia, mas podem se beneficiar da 

“permissão” para explorar esse lado também. A mensagem que procura deixar é: 

“meninos têm sentimentos”.  

O produto, que levou o prêmio de Boneca do Ano na Feira de Brinquedos de 

Nova York, gerou controvérsia.  

 
Eu gostaria que todos os brinquedos no mercado não fossem separados por 
gênero. Isso tem um efeito direto nas crianças e pode reforçar a ideia de 
diferença. Contribui para aumentar a desigualdade de gênero”, apontou 

                                                             
6https://revistacrescer.globo.com/Diversao/Brincadeiras/noticia/2018/05/.linha-de-bonecas-para-
meninos-gera-controversia.html/. Acesso em 28/02/2019. 
. 
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Elizabeth Sweet, socióloga especialista no mercado de brinquedos, em 
entrevista ao New York Times6. 

 

Vera Zimmermann (2018), psicóloga do Centro de Referência da Infância e 

Adolescência (CRIA), da Unifesp, garante que até os 3 anos a criança não se distingue 

como menino ou menina. Ela acrescenta à entrevista que, “Independente do sexo, as 

primeiras brincadeiras são de cuidar, alimentar e ninar o bebê, porque são 

reproduções simbólicas do que a criança viveu até então”6. 

 

1.4  A importância das bonecas no desenvolvimento da criança 

 

Neste ponto, cabe pensar em como são estabelecidas as relações entre 

indivíduo e objeto e por que marcam tanto a história das pessoas. 

“A boneca nas mãos de uma criança é, para ela, um espelho de seu ser e de 

sua situação evolutiva.” (ALMEIDA, 2012, p.24) 

 

A boneca tem uma grande importância, pois tudo nela, mesmo o não 
pensado, tem uma atuação que somente se revelará no adulto 
maduro. (p.24) A criança, que com o nascimento veio ligar -se com a 
Terra, precisa conhecer não só as relações e leis da natureza, mas 
também a si mesma, ou seja ela deve introduzir -se passo a passo na 
sua corporalidade e no grande corpo que nós podemos chamar de 
humanidade. Assim, existe um ser humano exterior – natureza – e um 
interior, que tem de ser vivenciado cada vez mais claramente até que 
possa ser compreendido na época escolar e na juventude. (IBIDEM, 
p.25) 

 

Rubin (1985) constatou que alguns materiais como argila, areia e água 

propiciavam brincadeiras não-sociais do tipo solitárias e paralelas, enquanto bonecas, 

carrinhos e jogos de chá facilitavam o uso do faz-de-conta e da imaginação. Neste 

mesmo sentido, Vieira (1994), abordando as diferenças de tipos de brinquedos 

utilizados nas brincadeiras de crianças de 3 a 6 anos, observou que o envolvimento 

das crianças com objetos usados em situações de faz-de-conta prolongava-se mais 

do que aqueles utilizados sem este fim. 

Quando brinca, a criança toma certa distância da vida cotidiana, entra no 

mundo imaginário. Brincadeira é coisa séria, pois brincando, a criança se expressa, 

interage, aprende a lidar com o mundo que a cerca e forma sua personalidade, recria 



24 
 

situações do cotidiano, se expressa,7 desta maneira percebe-se a importância do 

brincar como forma da criança expressar-se e desenvolver suas habilidades de 

criação, de relacionar-se e de interagir. 

Machado (2003) nos diz, com relação à ação do brincar da criança, que o 

sucesso das experiências culturais adultas dependerá da confiança construída e 

adquirida a partir de experiências boas na infância. 

 

Brincar é meio de expressão, é forma de integrar-se ao ambiente que o cerca. 
Através das atividades lúdicas a criança assimila valores, adquire 
comportamentos, desenvolve diversas áreas de conhecimento, exercita-se 
fisicamente e aprimora habilidades motoras. No convívio com outras crianças 
aprende a dar e receber ordens, a esperar sua vez de brincar, a emprestar e 
tomar como empréstimo o seu brinquedo, a compartilhar momentos bons e 
ruins, a fazer amigos, a ter tolerância e respeito, enfim, a criança desenvolve a 
sociabilidade. (RIBEIRO, 2002, p. 56) 

 

“Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e das 

ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada [...].” (BRASIL, 1998, P.27) 

A brincadeira é um universo simbólico, onde a criança reconstrói e representa 

sua realidade, é a partir daí que a criança constrói riquíssimas relações com seus 

pares e juntos fazem descobertas e adquirem novos conhecimentos.8 

Ao brincar com as bonecas, a criança descarrega seus sentimentos, exprime 

suas necessidades de afeto. “Faz do brinquedo a representação, constituindo uma 

autêntica atividade do pensamento.” (ALMEIDA, 2003, p.37 e 38): 

 

A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial com 
aquilo que é “não-brincar”. Se a brincadeira é uma ação que ocorre no plano 
da imaginação isto implica que aquele que brinca tenha domínio da 
linguagem simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver consciência da 
diferença existente entre a brincadeira e a realidade imediata que lhe 
forneceu conteúdo para realizar-se. Nesse sentido para brincar é preciso 
apropriar-se de elementos da realidade imediata de tal forma a atribuir-lhes 
novos significados. Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da 
articulação entre a imaginação e a imitação da realidade. (IDEM, Revista 
Saberes da Educação - 2014). 

 

 Aquele que brinca cria histórias a partir de suas próprias vivências diretas ou 

indiretas, repassadas pelo meio em que vive e por todos os elementos de sua cultura. 

                                                             
7 Revista Eletrônica Saberes da Educação – Volume 5 – nº 1 – 2014 - Juliana de Alcântara Silveira 

Rubio/. Acesso em 28/02/2019. 

8 Revista Eletrônica Saberes da Educação – Volume 5 – nº 1 – 2014 - Juliana de Alcântara Silveira 
Rubio - Natali Alves Barros. Acesso em 29/02/2019 
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A relação entre brinquedo e cultura é tão profunda que não é só a 
representação ou a imagem vista pela criança no brinquedo que é importante, 
mas também o que está por trás dele, não só nos aspectos ideológicos de 
sua concepção, mas no produto em si, em sua montagem e os elementos 
usados na fabricação que ela tenta compreender ao desmontá-lo e apropriar-
se dele, estabelecendo uma relação de descoberta, de conversa e de novas 
invenções. (BENJAMIN Apud SOUZA, 2002, p. 109) 

 

Quanto mais interativa for a relação com a boneca, no sentido de poder trocar 

sua roupa, elaborar novos penteados, dar movimento, e ter o máximo de sentidos 

ativados, maior será a possibilidade de explorar e ampliar aspectos do 

desenvolvimento psicológico e cultural. 

Brincar com as bonecas ajuda a criança a vivenciar o seu próprio ser, bem 

como conhecer o meio ambiente, desenvolver a atividade sensorial, tato, movimento 

e equilíbrio. A boneca se converte em sua companheira, transmitindo presença 

humana, fazendo com que a criança não se sinta só. 

As bonecas Waldorf são construídas a partir deste propósito. Os materiais 

utilizados na confecção são naturais, as expressões discretas ou inexistentes, cabelos 

com possibilidade de modificação quanto ao penteado, tecido de algodão, macio e 

articulações flexíveis. 

 

1.5 As bonecas Waldorf 

 

A intenção de abordar as bonecas Waldorf, neste estudo, é focar no modo de 

fazer, no que diz respeito à produção e na relação das bonecas, tanto de quem produz 

quanto de quem as recebe. 

Imagem 6 – Bonecas Waldorf 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Disponível em: https://i.ytimg.com/vi/hqRqO-i8LjE/maxresdefault.jpg  

https://i.ytimg.com/vi/hqRqO-i8LjE/maxresdefault.jpg
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A Pedagogia Waldorf é uma abordagem pedagógica baseada na filosofia da 
educação do filósofo austríaco Rudolf Steiner, fundador da antroposofia. A 
pedagogia procura integrar de maneira holística o desenvolvimento físico, 
espiritual, intelectual e artístico dos alunos. O objetivo é desenvolver 
indivíduos livres, integrados, socialmente competentes e moralmente 
responsáveis.9 

 

Uma proposta de expressão, de um modo de pensar a criança e um dispositivo 

para o brincar, compreende aspectos de pensamento, sentimento, movimento 

corporal e orgânico. 

Para a educadora e doutora Nina Veiga10, a boneca Waldorf é um brinquedo que 

“vincula-se ao brincar e, portanto não existe desvinculada da criança. Para se construir 

uma boneca, é preciso educar-se, desenvolver uma sensibilidade para a 

compreensão da criança.” 

 Estas questões também podem ser observadas nos adultos, as bonecas são 

capazes de ativar a memória emotiva, despertar sentimentos profundos e fazer 

perceber habilidades antes desconhecidas.  

Para melhor entendimento quanto à relação das bonecas com o processo terapêutico, 

faz-se necessário compreender os principais fundamentos da arte terapia e da 

psicologia analítica junguiana, abordadas no capítulo que segue. 

  

                                                             
9 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_educa%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 
20/03/2019. 
10Disponível em: https://www.eusemfronteiras.com.br/conheca-as-bonecas-waldorf-pedagogiarecheada-
de-carinho/. Acesso em 20/03/2019 
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CAPÍTULO II 

A ARTETERAPIA 

 

Imagem 7 –Magia da arte 

 
 

Disponível em: https://i.pinimg.com/236x/d8/f2/70/d8f2705a3d7e43a9380e57c830c5118a--prophetic-
art-twin-flames.jpg 

 
“A viagem não começa quando se percorrem distâncias, 

mas quando se atravessam as nossas fronteiras interiores” 
Mia Couto 

 

2.1 O que é Arteterapia 

 

Nos registros mais antigos das mais remotas civilizações, a arte conta a história 

dos povos, seus costumes, seus anseios e sentimentos. A arte é uma necessidade da 

expressão humana. O conceito, a definição do que é arte vai variar de acordo com o 

tempo e com a cultura. Mas nada pode refutar a afirmação de que a arte é uma 

necessidade. “O anseio criativo vive e cresce dentro do homem como uma árvore no 

solo do qual extrai seu alimento”. (JUNG, 1922, p.63). 

 

A arte não se restringe apenas a museus e galerias, ela está presente no 
nosso cotidiano e o artista não é somente aquele que se apresenta nos 
palcos. O artista é caracterizado pela capacidade de criar, trabalhar e realizar 
ações e obras que agradem seus sentidos e os dos outros. Na criança, a arte 
é encontrada de forma inata e espontânea e geralmente se manifesta em 
suas brincadeiras. Muitos pesquisadores já comprovaram a importância do 

https://i.pinimg.com/236x/d8/f2/70/d8f2705a3d7e43a9380e57c830c5118a--prophetic-art-twin-flames.jpg
https://i.pinimg.com/236x/d8/f2/70/d8f2705a3d7e43a9380e57c830c5118a--prophetic-art-twin-flames.jpg
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brincar para o desenvolvimento saudável da criança. Eles destacam que o 
brincar ajuda no desenvolvimento sensório motor, intelectual, no processo de 
socialização, no aperfeiçoamento da criatividade e autoconsciência 
(FRANÇANI et al, 1998, p. 32) 

 

 A busca pelo autoconhecimento e pela cura de doenças psíquicas e emocionais 

pode conduzir a vários caminhos, diferentes modos e inúmeras formas de terapias. A 

arteterapia, ou seja, a cura através da arte, tem se mostrado um meio eficaz e 

prazeroso nesta jornada. Como ressalta Philippini (2003, p.13), “[...]podemos pensar 

em Arteterapia como um processo terapêutico que resgata técnicas milenares de 

promoção, prevenção e expansão da saúde[...]”. E acrescenta: 

 
O processo terapêutico, permite que simbolicamente, de forma perene, 
através das atividades expressivas diversas, sejam retratadas com precisão 
as sutis transformações que marcam o desenrolar da existência, 
documentando seus contínuos movimentos do vir a ser, que se configuram e 
materializam conflitos e afetos. A descoberta gradual, de eventos psíquicos 
cujo significado antes era obscuro, amplia possibilidades de estruturação da 
personalidade, ativa potencialidades e contribui para a construção de modos 
mais harmônicos de comunicação, interação e “estar no mundo”. ( p.14)  

 
De acordo com o texto recentemente atualizado da American Association of Art 

Therapy (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 autoestima, lidar melhor com sintomas, estresse e 
experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e 
emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico.11  

 

E no que se refere aos arteterapeutas, a Associação define que são 

profissionais com treinamento tanto em arte como em terapia.  

 
Têm conhecimento sobre 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. 
Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades, indivíduos, 
casais, famílias, grupos e comunidades. Oferecem seus serviços 
individualmente e como parte de equipes profissionais em contextos que 
incluem saúde mental, reabilitação, instituições médicas, legais, centros de 

                                                             
11 Disponível http://aarj.com.br/site/a-arteterapia//Acesso. Acesso em 01/12/2018. 

http://aarj.com.br/site/a-arteterapia/Acesso


29 
 

recuperação, programas comunitários, escolas, instituições sociais, 
empresas, ateliês e prática privada.12  

 

 A arteterapia surge a partir da observação desses processos de produção 

artística como forma de expressão, trazendo o de dentro para fora, onde o fator 

estético da produção artística cede lugar à expressão e ao processo do fazer artístico. 

 A arte tem uma função psíquica natural como papel estruturante, segundo 

Bilbão (2004). 

 
Freud já reconhecia a arte como projeção do inconsciente e fruto de um 
mecanismo através do qual os impulsos sexuais reprimidos, por não serem 
aceitos, são desviados por uma meta alternativa de satisfação, socialmente 
aceita, pelo mecanismo de sublimação. Dessa forma, a arteterapia pode ser 
um facilitador no processo de compreensão e resolução de estados afetivos 
conflituosos ao permitir a criação da arte, ou seja, por meio dela o sujeito 
entraria em contato com os seus símbolos a serem compreendidos e 
transformados. ( p.68) 

 

As teorias de Freud e Jung, entre 1920-1930, trouxeram as bases para o 

desenvolvimento inicial da arteterapia como campo específico de atuação, segundo 

descrevem Carvalho e Andrade (1995). Conforme explica Coqueiro (2010) esta 

técnica recebeu influências da psicanálise freudiana, com a ideia de que a arte é um 

meio de manifestação do inconsciente. Entretanto, foi Jung que se apropriou da 

expressão artística como parte do processo terapêutico. Para Jung, as imagens 

representam a simbolização do inconsciente individual e muitas vezes coletivo.  

A psicologia analítica de Jung estabelece uma profunda relação com a arte, 

porém considerando que 

 
Apenas aquele aspecto da arte que existe no processo de criação artística 
pode ser objeto da psicologia, não aquele que constitui o próprio ser da arte. 
Nesta segunda parte, ou seja, a pergunta sobre o que é a arte em si, não 
pode ser objeto de considerações psicológicas, mas apenas estéticoartística. 
(JUNG, 1987, p.54) 

 

Jung (1875-1961), ao desenvolver a sua própria teoria, a Psicologia Analítica, 

rompe com Freud, e começa a usar a usar a linguagem artística associada à 

psicoterapia. Diferentemente de Freud, que considerava a arte uma forma de 

sublimação das pulsões, Jung considerava a criatividade artística uma função 

psíquica natural e estruturante, cuja capacidade de cura estava em dar forma, em 

                                                             
12 AATA, 2003, Disponível em http://aarj.com.br/site/a-arteterapia//Acesso Acesso em 01/12/2018. 
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transformar conteúdos inconscientes em imagens simbólicas (SILVEIRA, 2001). Jung 

utilizava o desenho livre para facilitar a interação verbal com o paciente, e 

porque acreditava na possibilidade do ser humano organizar seu caos interior 

utilizando-se da arte (ANDRADE, 2000, p.52). Ele sugeria aos seus pacientes que 

desenhassem ou pintassem livremente seus sonhos, sentimentos ou 

situações conflitivas, analisando as imagens criadas por eles como uma 

simbolização do inconsciente individual e coletivo (ANDRADE, 2000). Aos 

poucos, o uso da arte no processo terapêutico foi progressivamente ganhando espaço 

e apresentando resultados cada vez mais satisfatórios. 

Mas foi em 1940, como nos esclarece Coqueiro (2011), que a arteterapia 

conseguiu se estabelecer como campo específico do conhecimento, através dos 

trabalhos de Margareth Naumberg, que é considerada uma das precursoras da 

Arteterapia.  

Além de Margareth Naumberg, nos Estados Unidos, destacam-se também 

Florence Cane e Edith Kramer, na Inglaterra Adrian Hill, Ulisses Pernambuco e Nise 

da Silveira no Brasil. 

Mas como acontece este processo terapêutico e como se dão suas 

estratégias?  Segundo Jung (1922, p.60), a obra de arte deverá ser considerada uma 

realização criativa, aproveitando todas as condições prévias. Seu sentido e sua arte 

específica lhe são inerentes e não se baseiam em suas condições prévias externas. 

 

Em arteterapia com abordagem Junguiana, o caminho será fornecer 
suportes materiais adequados para que a energia psíquica plasme 
símbolos em criações diversas. Estas produções simbólicas retratam 
múltiplos estágios da psique, ativando e realizando a comunicação 
entre inconsciente e consciente. Este processo colabora para a 
compreensão e resolução de estados afetivos conflitivos, 
favorecendo a estruturação e expansão da personalidade através do 
processo criativo. Estes símbolos, presentes mesmo no próprio 
corpo, através de alterações no funcionamento do organismo 
gerando as chamadas “doenças criativas”, que indicam a urgente 
necessidade de reflexão e transformação de padrões de 
funcionamento psíquico. (PHILIPPINI, 2013, p. 15)  

 
 Os suportes materiais das diversas linguagens e modalidades artísticas 

são disponibilizados de forma variada, de acordo com as necessidades do 

paciente, e possibilidades do arteterapeuta com o objetivo de favorecer o 

processo criativo. 



31 
 

2.2  Modalidades Artísticas 

 

Colagem, desenho, pintura, modelagem e tantas outras modalidades 

artísticas poderão ser utilizadas no processo terapêut ico. O arteterapeuta será 

um facilitador a quem caberá, a partir das habilidades e da necessidade do 

paciente, avaliar qual o melhor material e técnica a serem utilizados.  

 

Cabe ao arteterapeuta organizar as atividades, em consonância com 
o funcionamento do grupo, bem como considerar estas dimensões 
psicodinâmicas básicas do processo arteterapêutico. Assim as 
ativ idades vivenciais propiciam que a matéria-prima do processo 
criativo tome forma e seja, então, reconhecida e confrontada. Para 
isso, servirão as estratégias diagnósticas específicas, que só 
deverão ser aplicadas depois de um amplo e intenso trabalho com 
diferentes modalidades expressivas e outras ativ idades que 
complementem o desbloqueio criativo, como trabalhos que envolvam 
ludicidade, consciência corporal e movimento, relaxamento, 
consciência da respiração, visualização e imaginação 
ativa.(PHILIPPINI, 2011, p.18) 

 

Cada modalidade irá despertar sensações, imagens e lembranças 

imprevisíveis. Segundo Philippini: 

 

A produção imagética é consequência de processos primários de 
elaboração psíquica tendo assim, na maioria das vezes, a 
possibilidade de não passar pelo crivo da consciência e do controle 
egoico. (PHILIPPINI, 2009, p.16) 

 
Ao longo deste processo, as transformações e descobertas vão 

acontecendo de forma sutil. “[...] Um processo que, ao longo do tempo, leva à 

realização pessoal, reparação emocional e transformação a nível psíquico.” 

(MARTINS, 2012, p.17)  

A utilização adequada dos materiais e dos procedimentos propostos irão 

favorecer ao desbloqueio de emoções, ainda segundo Martins (2012). 

 

[...] O sujeito não só cria como se relaciona com o produto artístico criado, 
num movimento de descobertas e revelações ao identificar-se e ver surgir, 
nas imagens compostas, aspectos de si próprio. É uma experiência de 
liberdade que favorece gestos espontâneos, e que conduz a uma construção 
significativa, simbólica de reconstruções das estruturas internas. (p.18) 

 
Birtchnnell (1984, p.38) nos esclarece: “A criação em arteterapia materializa as 

ideias, os sentimentos e as emoções do indivíduo numa imagem concreta, tal como 

nos sonhos.” E acrescenta que: 
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Traduz-se numa fotografia do estado de espírito da pessoa de maneira a 
perdurar no tempo podendo ser trabalhada terapeuticamente em vários 
momentos do processo. (BIRTCHNNEL, 1984, p.38) 

  

 Angela Philippini (2009), no livro Linguagens e Materiais Expressivos em 

Arteterapia, descreve as modalidades artísticas e suas indicações a partir das 

observações realizadas em suas experiências em arteterapia. A seguir serão descritas 

algumas delas, e suas especificidades e funções. 

 

2.2.1 Colagem 

 

Propicia composições simbólicas complexas, com pouca dificuldade 

operacional, e permite várias possibilidades de desdobramento para o processo 

arteterapêutico. Indicada para cronologias diversas, facilita o início do processo 

arteterapêutico, integradora, é de fácil operacionalização, estruturadora. 

 

Imagem 8 -Sonhos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acervo pessoal da autora 

 

2.2.2 Pintura 

 

Tem como proposta desbloquear, ativar o fluxo criativo, por isto, recomenda-se 

evitar tinta a óleo, devido à sua lentidão e à necessidade de solvente tóxico. É fácil de 
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operacionalizar, possibilita experimentações com texturas e cromatismos, ativa o fluxo 

criativo, facilita a liberação de conteúdos inconscientes, desbloqueia, sendo ideal para 

o início do processo em arteterapia. 

 

2.2.3 Desenho 

 

Permite expressar histórias pessoais com clareza, apenas utilizando a 

configuração linear da imagem. Trabalha aspectos tais como, coordenação viso-

motora, percepção espacial, objetividade, expressão conceitual através da forma, 

percepção de ponto-traço-linha. 

 

2.2.4 Modelagem 

 

A modelagem em arteterapia, especificamente com a argila, traz ao paciente 

um material macio e maleável, pode proporcionar uma sensação de acolhimento, uma 

vez que pode tomar a forma desejada por quem o manuseia. O barro pode conduzir 

ao primitivo, ao encontro com elementos arquetípicos. Todo o corpo deve atuar, é 

preciso amassar, sentir, sujar-se. Porém, deve ser usada com um certo critério e em 

um momento que a relação entre paciente e arteterapeuta já estiver bem estabelecida 

pois, nem todos gostam da sensação da massa molhada que “sujará” as mãos. 

 

A argila promove a manifestação ativa dos processos internos mais primários 
porque proporciona fluidez entre material e manipulador, como 
nenhum outro. Através dela tem-se uma sensação de controle e 
domínio sobre aquilo que se produz, podendo-se remanejar, 
construindo e desmanchando os objetos, sem regras específicas e 
definidas para o seu uso [...].13 

  

Outros materiais como papier marchê, biscuit, massa de modelar 

também podem ser utilizados para trabalhar a percepção de volume, 

contribuir para a reabilitação motora, promover a transição entre o abstrato 

e o concreto, e ainda podendo ser relaxantes, divertidos e liberarem 

tensões. 

                                                             
13 Disponível em http://psiarteonline.blogespot.com/2013/04/modelagem-em-argila.html. Acesso em 

04/01/2019.  
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2.2.5 Costura 

 

As atividades com costura vão demandar um cuidado minucioso, 

atenção, paciência, concentração e persistência. É necessário estabelecer 

um novo ritmo, mais lento que o de costume das atividades do dia a dia.  

“O trabalho minucioso do “ponto por ponto” ajuda a redimensionar a 

compreensão do tempo que se deve destinar ao trabalho criativo, e a 

paciência para ver pequenos resultados decorrentes de um lento processo 

[...].” (PHILIPPINI, 2009.p65 ) 

 

A arte de costurar é muitas vezes uma herança familiar,  passada de 
geração a geração. Quem sabe pregar botão, manusear a agulha e 
os fios, normalmente aprendeu com alguma tia, mãe ou avó. É, 
portanto, uma ativ idade muito ligada à família 14 

 
 O bordado também pode ser utilizado e apresentará outras 

possibilidades de produção mas com tantos benefícios quanto os da costura.  

 Muitas outras propostas podem ser oferecidas no processo arteterapêutico: 

mosaico, assemblagem, vídeo, fotografia, escrita criativa, construção de objetos, 

atividades de consciência, expressão corporal, etc. Cada atividade irá despertar 

sensações, e experiências únicas e diferenciadas. “A materialidade adequada 

favorece o fluir da expressão criativa e, em consequência, o insight sobre a 

produção simbólica”. (PHILIPPINI,2009, p.17)  

 

Imagem 9 – Criando pequenos seres 

/ 

 

 

 

  

 

 

 

Disponível em: https://2.bp.blogspot.com/-qP0jcVVeXo8/WxFvV1YkDxI/AAAAAAAABes/VbvIKkx4QW0CRT1wfDt-
rYpX9MM6mFZZACLcBGAs/s1600/Anacardia-Bonequinhas.jpg 

                                                             
14 Disponível em http://gshow.globo.com/EPTV/Mais-Caminhos/noticia/2015/07/saiba-como-tradicao-da-
costura-pode-ser-uma-atividade-terapeutica.html. Acesso em 04/01/2018. 

https://2.bp.blogspot.com/-qP0jcVVeXo8/WxFvV1YkDxI/AAAAAAAABes/VbvIKkx4QW0CRT1wfDt-rYpX9MM6mFZZACLcBGAs/s1600/Anacardia-Bonequinhas.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-qP0jcVVeXo8/WxFvV1YkDxI/AAAAAAAABes/VbvIKkx4QW0CRT1wfDt-rYpX9MM6mFZZACLcBGAs/s1600/Anacardia-Bonequinhas.jpg
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2.3  Processo Criativo 

  

 As produções realizadas no setting terapêutico não devem ser analisadas a 

partir do padrão estético, mas a criatividade pode e deve ser estimulada. Para que 

isso aconteça, é necessário entender como se dá este processo criativo que na 

maioria das vezes está sufocado pelos bloqueios que se transformam em obstáculos 

a serem transpassados. 

 A criatividade, segundo Nachmanovitch (1990), é a harmonia de tensões 

opostas, encapsuladas na nossa ideia irrestrita de lila, ou brincadeira divina. E 

acrescenta, 

 

O processo criativo é um caminho espiritual. E essa aventura fala de nós, de 
nosso ser mais profundo, do criador que existe em cada um de nós, da 
originalidade, que não significa o que todos nós sabemos, mas que é plena e 
originalmente nós. (IBIDEM,p. 24) 

  

 Desconstruir a crença de que não se é criativo, de que não há a possibilidade 

de transformar materiais é tarefa desafiadora na Arteterapia, onde cada um precisará 

descobrir o seu percurso. Um universo sem limites se descortina, as transformações 

ocorrem naturalmente, e todos percebem que são capazes de se expressar por meio 

da música, pintura, atividades manuais, teatro, dança, etc. 

 
Em Arteterapia, dar forma corresponde a organizar para compreender e 
transformar. Através da materialização de símbolos presentes na produção 
expressiva, cumpre-se a função transcendente, ou seja: a comunicação 
simbólica cria condições de estruturar, informar e transcender. (PHILIPPINI, 
2003, p. 49) 

   
2.4 Psicologia Analítica 

 

Imagem 10 – Jung 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://www.univap.br/imagem/carl-gustav-jung.jpg?IID=4459O 
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Psicologia Analítica foi o nome escolhido por Jung para abarcar todo o seu 

sistema teórico. Carl Gustav Jung nasceu na cidade de Kess Will, na Suíça em 

26/07/1875 e viveu até 06/06/1961. Filho de um pastor protestante, Johann Paul 

Achilles Jung e de Emilie Preiswerk Jung. 

Aos 20 anos ingressou na Universidade da Basiléia para estudar medicina, 

especializando-se em psiquiatria e concluindo o curso aos 25 anos.  

Os estudos de Jung o levam à Freud, primeiro por cartas, (359 cartas, 

trocadas entre 1906 e 1913) até que em 1907 encontraram-se pessoalmente, em 

Viena.  

 

“[...] Nesse período, mantiveram correspondência, analisaram 
mutuamente seus sonhos, trocaram confidências, discutiram casos 
clínicos. Como numa verdadeira paixão! Freud desejava ter Jung como 
seu sucessor, “seu príncipe herdeiro”, como ele mesmo disse numa de 
suas cartas. Jung, de sua parte, encontrou em Freud o pai 
intelectualmente corajoso que o pastor Paul não fora.” (GRINBERG, 
1997, p.27) 

 

Grinberg (1997), esclarece que apesar da admiração mútua entre os dois 

gênios, Jung discordava da maneira como Freud impunha sua visão da psique, 

principalmente no tocante à questão da sexualidade e à sua atitude com relação 

à mente. 

 

Jung aproximou-se da filosofia e religiões orientais, conheceu e estudou 
o I Ching e encontrou ressonância nos simbolismos destas culturas na 
compreensão do desenvolvimento humano [...] introduziu uma nova 
maneira de praticar a psicologia clínica, uma nova visão de mundo e do 
homem, (PORTILLO, 2001)15  

 

Freud e Jung, após tantos embates, rompem definitivamente sua ligação 

em 1913, por discordarem de conceitos básicos tais como: libido, inconsciente, 

sonho e cultura. Jung segue realizando estudos e pesquisas para comprovar suas 

ideias e enfrentar o confronto com a existente e crescente racionalidade da época.  

Os conceitos de Jung são a base para o desenvolvimento inicial da 

arteterapia. “Toda maneira de ver é relativa e todo julgamento de um homem é 

limitado de antemão pelo seu tipo de personalidade”. (JUNG apud GRINBERG, 

                                                             
15Disponível em:  
http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Jung_e_a_psicologia_analitica.htm. Acesso em 
04/01/2019. 
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1975:183) Assim, tipo psicológico tem a ver com os diferentes modos de 

funcionamento da consciência e com as possíveis atitudes da consciência em 

relação ao mundo, aos outros e às coisas. (GRINBERG, 1997) 

A estes tipos psicológicos, Jung atribui quatro funções psicológicas 

básicas: sentimento, intuição, sensação e pensamento. E duas formas de 

atitude: extroversão e introversão. 

 
[...] As funções são controladas, elas pode ser postas fora de uso, 
podem ser suprimidas, selecionadas aumentadas de intensidade, 
dirigidas por uma intenção. Porém, com frequência muito grande, 
podem agir de modo autônomo, escapando-nos ao controle. Aí elas 
agem, pensam e sentem em nosso lugar [...] (JUNG,1935, p.33) 

 

 Para Jung (1935), as funções psicológicas, como as funções sensórias, 

são dotadas de energia específica. Não se pode anular um sentimento ou uma 

sensação. Grinberg, (1997) esclarece que esta energia é gerada a partir da 

própria tensão criativa entre as polaridades, que irá resultar na produção dos 

sonhos, imagens, fantasias, enfim, nos símbolos da psique. 

Para compreender a psique, deve-se pensar em duas polaridades 

fundamentais: o sistema consciente – inconsciente e os opostos: natureza –

espírito (IBIDEM, p.66). Segundo Nise da Silveira (1977, p. 63), “Pode-se 

representar a psique como um vasto oceano (inconsciente) no qual emerge 

pequena ilha (consciente).” 

Jung afirma que o inconsciente existe “a priori”. O ser humano nasce 

inconsciente e traz com ele muitos conteúdos herdados dos ancestrais.  Assim, 

o inconsciente existe “antes”, é pré-existente ao consciente. 

 

Por consciência podemos entender: Atributo do ser humano que 
mantém a relação entre os conteúdos psíquicos e o ego, desde que 
este, percebendo a relação, possa ter um certo controle sobre os 
instintos, o que lhe possibilita a adaptação. (GRINBERG, 1997, p.223)  

 

Já o inconsciente, Jung classificou como inconsciente pessoal (ou 

individual) e inconsciente coletivo. 

 

Inconsciente é tudo aquilo que eu conheço mas não penso num 
determinado momento; tudo aquilo de que já tive consciência mas 
esqueci; tudo o que foi percebido por meus sentidos e meu espírito 
consciente não registrou; [...];  todo o futuro que se prepara para mim e 
que só mais tarde se tornará consciente. (JUNG, 1975, p.354) 
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No inconsciente individual estão os conteúdos da memória que não 

necessitam estar presentes constantemente na consciência.  

O inconsciente coletivo, é a camada mais profunda da psique e constitui-se 

dos materiais que foram herdados da humanidade. (PORTILLO, 2001). Somos 

dotados, desde o nascimento, de um repertório de padrões de respostas e de 

comportamentos – os arquétipos – que irão depender de estímulos adequados do 

meio ambiente para se desenvolver (GRINBERG,1997) 

É imprescindível para este estudo compreender o que são os arquétipos. 

Jung chamou de arquétipos traços funcionais do inconsciente coletivo. Grinberg 

(IBIDEM) ressalta que os arquétipos são conceitos vazios, não preenchidos. “São 

formas universais coletivas, básicas e típicas da vivência de determinadas 

experiências recorrentes[...]” 

 

São conteúdos coletivos todos os instintos e formas básicas de 
pensamento e sentimento, tudo aquilo que consideramos como universal 
e que pertence ao senso comum. (Ibidem, p. 136) 

 
Na Segunda Conferência de Tavistock, Jung esclarece aos presentes sobre 

o porquê do nome “arquétipo”: 

 

Dei o nome de arquétipos a esses padrões, valendo-me de uma expressão 
de Santo Agostinho: Arquétipo significa um “Typos” (impressão, marca-
impressão), um agrupamento definido de caracteres arcaicos, que, em 
forma e significado, encerra motivos mitológicos, os quais surgem em 
forma pura nos contos de fadas, nos mitos, nas lendas e no folclore. 
Alguns desses motivos mais conhecidos são: a figura do herói, do 
Redentor, do dragão (sempre relacionado com o herói, que deverá vencê-
lo), a baleia ou o monstro que engole o herói. (1935, p. 60) 

 

Do ponto de vista empírico, os arquétipos mais caracterizados são aqueles 

que com frequência maior afetam o ego: Grande Mãe, Pai, Persona, Sombra, 

Anima, Animus, Herói e Self, (ou Si-Mesmo). Grinberg (1997). 

A arteterapia torna possível revelar as riquezas do inconsciente, 

possibilitando a integração com a consciência que é o processo de individuação, a 

saber: 

 

Individuação é o processo de tornar-se Si-Mesmo, in-divíduo, ou aquele 
que não se divide nem se mistura na massa ou no coletivo. Neste processo 
a personalidade desenvolve-se e unifica-se, e o indivíduo torna-se 
consciente de sua identidade profunda como ser único e autêntico. 
(GRINBERG, 1997, p. 227) 
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O centro da consciência, que é o ego, vivencia o Si-mesmo como “outro”, 

estando subordinado a ele, como acrescenta Grinberg.  

 

O que forma a consciência é a separação entre o ego e o outro, o 
confronto com o diferente, que funciona como um ponto de reflexão. 
Assim para adquirir autonomia, o ego precisa separar-se do Si-Mesmo. 
Enquanto isso não ocorrer, e o ego não se diferenciar da totalidade 
consciente-inconsciente, haverá uma fusão ou identidade entre o eu e 
os objetos. Este é o estado original das coisas: não há distinção, nem 
diferenças. (IBIDEM, p.172) 

 

A busca da individuação por meio da arteterapia ocorre, principalmente, na 

produção simbólica durante os processos criativos.  

 

Quando um símbolo é produzido e passa a contribuir para um processo 
arteterapêutico, ele próprio, por estar vinculado ao inconsciente, vai 
sugerir novas modalidades plásticas para que se desenvolva o conteúdo 
que a partir dele será desvendado. Assim pode-se dizer que um símbolo 
é um ponto de partida para estimular e gerar mais imagens referentes ao 
processo em que ele está inserido. Cada vez que um símbolo é 
produzido no processo terapêutico, seus significados inconscientes 
demandam propostas de atividades criativas para desvelá-los. 
(PHILIPPINI, 2013, p.17) 

 

Ao dar vida e forma a estes conteúdos simbólicos surgem por sua vez, 

imagens com conteúdos privados da luz da consciência, o que podemos chamar 

de sombra, como destaca Grinberg(1997). 

 
A sombra é o arquétipo que representa o lado escuro, inferior e primitivo 
em todos nós, ainda não desenvolvido. Inclui nossas características 
desagradáveis, o lado negativo, nosso defeitos e tudo aquilo que 
desejamos esconder. Dela fazem parte também as qualidades da 
personalidade que, por alguma razão, não puderam desenvolver-se. 
(IBIDEM, p.231) 

 

Deste vasto universo da psicologia analítica, pilar da arteterapia, há muito 

a ser estudado e aprofundado para balizar o trabalho do arteterapeuta, para que 

este possa auxiliar o paciente a desbravar sem medo o caminho em busca de Si -

Mesmo. 

 
Olhar para frente tem que se converter em olhar para dentro de si 
mesmo. Descobrir-se provê o indivíduo com tudo o que ele é, tudo o que 
pretendeu ser, tudo aquilo de que e para que viveu. A totalidade do 
indivíduo é certamente uma entidade irracional, mas esse é 
precisamente o seu eu, destinado a viver uma experiência única e 
irrepetível. Assim, seja o que for que ele descobre em sua disposição 
dada, isso será um fator vital que deve ser levado em cuidadosa 
consideração. (MCGUIRE, WILLIAM & R. F. C.1982, p. 388-93)  
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A seguir, será abordada a questão de como as bonecas são utilizadas de 

formas terapêuticas, para auxiliar nos tratamentos de saúde longos e dolorosos e 

ainda no processo da busca do autoconhecimento. 
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CAPÍTULO III 

BONECAS NO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO 

 

Imagem 11 - Marionetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.evi.com.br/IM70420p.JPG 

 

“Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo 
mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido: vivam a 
imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu 
nunca convivi com pessoas muito ajuizadas” (Nise da Silveira) 

 

O capítulo anterior esclarece que arteterapia é a busca da cura através dos 

processos criativos, utilizando as mais variadas linguagens e modalidades artísticas. 

O conceito de terapêutico no dicionário refere-se à terapêutica, ao tratamento de 

doenças: tratamento terapêutico, relacionado com qualquer tratamento que busca 

acabar com uma doença; medicamento terapêutico.16 

São inúmeros os trabalhos terapêuticos e arteterapêuticos onde se utilizam as 

bonecas. Nesta pesquisa descrevo a proposta do “Tatadrama”, o projeto “Bonecas do 

Bem” e oficinas de confecção das bonecas Waldorf. 

Os trabalhos acima citados têm em comum a boneca de pano. A confecção de 

bonecas de pano agrega a costura e o bordado e mesmo exigindo habilidades mais 

complexas possibilita o desenvolvimento da “[...] paciência, delicadeza, reunião de 

segmentos, ordenação e gradualidade”, segundo (PHILIPPINI, 2009, p.69). 

                                                             
16 Disponível em: https://www.dicio.com.br/terapeutico/. Acesso em 02/04/2019 
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As bonecas de pano trazem a representação do ser, carregadas de significados 

arquetípicos, especialmente o da criança interior. 

As imagens arquetípicas tecem os temas míticos, que exprimem, condensam, 

as mais intensas experiências da humanidade. São, no dizer de J. Harison, as 

“emoções coletivas” (HARISON apud SILVEIRA, 1992 p. 87) 

 

As bonecas servem de talismãs. Os talismãs são lembretes do que é sentido, 
mas não visto; do que existe mas não é evidência imediata. 
O numen talismânico da boneca é o que nos recorda, o que nos diz, o que vê 
adiante de nós. Essa função intuitiva pertence a todas as mulheres. É uma 
receptividade maciça e fundamental. Não é uma receptividade do tipo 
alardeado no passado pela psicologia tradicional, que é como um recipiente 
passivo; mas sim, uma receptividade como a da posse de acesso imediato a 
uma sabedoria profunda que atinge as mulheres até aos próprios ossos." As 
bonecas são um dos tesouros simbólicos da natureza instintiva[...] Não 
importa o problema que estejamos a enfrentar, ela leva uma vida oculta 
dentro.17 

 

Imagem – 12 - Bonecas espirituais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Disponível em: https://i.pinimg.com/236x/5f/0f/00/5f0f003814a3937afd62dec6826ffbbe--
gourd-dolls-spirit-dolls-diy.jpg?b=t 

                                                             
17 Disponível em: http://ateliersinapis.blogspot.com/2012/02/simbologia-da-boneca.html/ acesso em 
02/04/2019 

https://i.pinimg.com/236x/5f/0f/00/5f0f003814a3937afd62dec6826ffbbe--gourd-dolls-spirit-dolls-diy.jpg?b=t
https://i.pinimg.com/236x/5f/0f/00/5f0f003814a3937afd62dec6826ffbbe--gourd-dolls-spirit-dolls-diy.jpg?b=t
http://ateliersinapis.blogspot.com/2012/02/simbologia-da-boneca.html/
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A boneca, carregada de toda esta força arquetípica, pode ser capaz de religar 

fragmentos desconectados de um ser, trazer à luz o que há de belo no universo 

submerso na sombra de cada um. 

 

Em todo adulto espreita uma criança - uma criança eterna, algo que está 
sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita cuidado, atenção 
e educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana que quer 
desenvolver-se e tornar-se completa" (JUNG, O Desenvolvimento da 
Personalidade, p. 175) 

 

Imagem 13 – Bonecos do Tatadrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://tatadramablog.files.wordpress.com/2019/06/slide14.jpg 

 

3.1 Tatadrama 

 

 O Tatadrama é um método idealizado pela psicóloga clínica Elisete Leite 

Garcia18. Tatadrama remete ao tupi, em que tatá significa transformação. 

 

O método Tatadrama, com a utilização da boneca de pano do folclore 
brasileiro como Objeto Intermediário, foi fundamental para recuperar a 
identidade de mulheres que participaram de 14 oficinas [...]. A customização 
da boneca possibilitou às participantes contextualizar suas necessidades, 
interagir com elas mesmas desvendando segredos, inclusive de violências, o 
que lhes abriu novas perspectivas de vida ao resgatarem do inconsciente 

                                                             
18 Psicóloga clínica pela Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban), psicodramatista didata e 

supervisora pela Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama (ABPS). Membro integrante do 
grupo Autodirigido do Instituto de Psicodrama J. L. Moreno. Comunicadora social pela Faculdade 
Alcântara Machado FMU 
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valores e desejos para enfrentar e transformar sua realidade. (GARCIA, 2013, 
p.165)19 

 

Garcia (2013, p.167), esclarece que “no início do processo, há o despertar dos 

cinco sentidos e da imaginação, sensibilizando o participante para o ato de brincar 

com espontaneidade e criatividade.” A boneca é oferecida aos participantes que 

passam então a transformá-la, utilizando linhas, contas, tecidos, brilhos, dentre outros 

adereços colocados à disposição. A boneca é modificada conforme as referências 

estéticas de quem a possui, de acordo com seus próprios critérios íntimos e criativos, 

de forma lúdica, brincando. 

 

Ao brincar com a boneca, ocorre uma pesquisa interior que mistura o 
personagem e o ser real, em que há o ver e o refletir, gerando diversos 
sentimentos que podem ser trabalhados nos jogos dramáticos. O diretor do 
Tatadrama sensibiliza, desconstrói, conduz, constrói e finaliza o processo. 
(GARCIA, 2013, p. 167) 

 

O Tatadrama segue uma metodologia dividida em três etapas: aquecimento, 

dramatização e compartilhamento. 

No aquecimento, o objetivo é o descondicionamento do olhar, através do uso 

de imagens, dinâmicas corporais e despertar dos cinco sentidos. 

Na etapa da dramatização, o participante escolhe uma boneca ou boneco a 

partir de um trabalho de observação e escolhe aquela com a qual se identifica. Após 

esta escolha, dá início ao processo de transformação, utilizando os ornamentos 

disponíveis. Iniciam-se, então, as cenas dramáticas que dão voz ao personagem 

criado. 

Na última etapa, o compartilhamento, que são as reflexões em grupo, 

contextualização e perspectivas refletidas na boneca de pano. Segundo Garcia 

(2013), é nesse momento que emergem os segredos guardados, muitas vezes desde 

a infância, escondidos no inconsciente que, vêm à luz para que sejam transformados. 

Garcia (2013) relata o caso de uma participante de uma oficina com 30 

mulheres, com duração de 40 horas, proposta para trabalhar o autoconhecimento e o 

pensamento autônomo: 

                                                             
19Revista brasileira de psicodrama vol.21 no.1 São Paulo 2013. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-
53932013000100013&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 02/03/2019 
 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-53932013000100013&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-53932013000100013&lng=pt&nrm=iso
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A participante percebeu quanto sua relação estava desgastada, que as 
muitas idas e vindas não a nutriam mais; tomou consciência de que seu 
homem não a valorizava como mulher, nem no aspecto físico, nem em seu 
potencial criativo. Teve coragem e oficializou a separação do casal. Não 
foram dias fáceis, mas ela tinha a sensação de que algo novo e bom estava 
nascendo: 
"De repente, durante essa vivência, senti como se estivesse expelindo 
minhas entranhas e a presença daquele homem de minha vida. Senti como 
se estivesse tirando todo esse mal com minhas próprias mãos. Eu me senti 
capaz de mandar toda aquela relação falida para fora do meu mundo". 
A participante percebeu que poderia tomar suas decisões, que não queria 
mais ser dependente emocionalmente e adquiriu sensação de autocontrole e 
de empoderamento para superar as dificuldades e iniciar sua nova vida. 
(GARCIA, 2013, p. 168) 

 

Através do ato de tecer a boneca e transformá-la, o Tatadrama desperta o 

poder de modificar histórias, tanto do sujeito que participa das oficinas, quanto 

daqueles que com ele convive. 

 

É através da boneca, seu Objeto Intermediário, que o indivíduo desenvolve a 
capacidade de se colocar no lugar do outro e de compreender o pensamento 
do outro, mesmo que esse outro seja sua projeção incorporada na boneca de 
pano. Este é um teatro em que se resgatam as potencialidades inatas e 
latentes da criança interior, que por motivos culturais, sociais e políticos, entre 
outros, encontram-se adormecidas na rotina e nos conflitos da própria 
existência. Nas oficinas Tatadrama, mulheres de várias idades refletem sobre 
as formas de violências a que estão submetidas, reconhecem seus pares e 
passam a se enxergar como pessoas dignas de direitos. (IBIDEM) 

 

3.2  Bonecas de Propósito 

 

Imagem 14 - Bonecas do Bem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponível em: https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2016/07/2431 

comportamento-boneca-02-418x235.jpg 

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2016/07/2431
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“Projeto de brasileiras reconhecido pela ONU cria brinquedos com 

‘enfermidades’ para amenizar a dor das crianças doentes e ajudá-las a enfrentar os 

longos tratamentos de saúde.” 20 

Projeto Bonecas de Propósito foi idealizado pela museóloga carioca Fernanda 

Candeias, com a intenção de produzir bonecas com detalhes correspondentes às 

enfermidades de crianças internadas para longos tratamentos de saúde, pensando no 

brinquedo como um apoio para as crianças enfrentarem terapias dolorosas. “Imagino 

que, se eles puderem brincar com suas dificuldades, talvez possam superá-las 

melhor”, afirma Fernanda em entrevista à Revista Isto É.21 

Inicialmente Fernanda produzia as bonecas sozinha, cerca de uma dúzia por 

mês. Hoje conta com a ajuda de voluntárias, aumentando a produção para 250 

bonecas. 

Hoje se identificam como “um grupo produtivo que confecciona e doa bonecas 

e bonecos terapêuticos de pano para crianças em tratamento contra o câncer, 

doenças renais ou doenças cardíacas. Atuamos através de doações e mão de obra 

voluntária. Instituições parceiras que recebem gratuitamente as bonecas: INCA, 

Instituto Pró-Criança Cardíaca e Fundação do Rim.”22 

 

Imagem 15 – Boneco companheiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Disponível em: https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2016/07/2431-
comportamento-boneca-01.jpg 

                                                             
20 https://istoe.com.br/bonecas-do-bem. Acesso em 20/04/2019 
21 Disponível em: https://doare.org/br/doacao/680/bonecas-de-proposito. Acesso em 20/04/2019 
22 Disponível em: https://doare.org/br/doacao/680/bonecas-de-proposito. Acesso em 20/04/2019 
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Aos 4 anos, J.N. tem um rim atrofiado e faz hemodiálise, seu boneco, 

companheiro inseparável também necessita de transplante. 

 

Imagem 16 – Estamos juntos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponível em: https://projetocolabora.com.br/wp-content/uploads/2016/03/boneca-2-

774x1024.jpg 

 
As bonequinhas e bonequinhos de pano trazem elementos com os quais as 
crianças se identificam. Por exemplo: para aquelas que fazem quimioterapia, 
as bonecas não têm cabelo, e todas elas vão acompanhadas de chapéu e 
peruca. Para as crianças cardíacas, a boneca tem um coração embutido, 
novinho, todo bordado. Para as renais crônicas, a boneca tem um rim 
embutido, bordado – explica a idealizadora do projeto.23 

 

Imagem 17 – Time de bonecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Disponível em: https://dicascidade.com.br/wp-content/uploads/2017/01/bonecas-de-proposito-
reprodu%C3%A7%C3%A3o.jpg 

                                                             
23 https://projetocolabora.com.br/saude/bonecas-de-proposito/. Acesso em 29/04/2019. 
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 A produção de bonecas estendeu-se ao atendimento às crianças com fissura 

lábio palatina. As boquinhas recebem um bordado especial como pode ser observado 

na imagem a seguir. 

 

Imagem 18 – Vejam como somos parecidas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Disponível em: 
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbTC0yWoZ7SPny7RYEsFOjLl4juLuKlEh9Z

jF7Nxh3U0iKVm8gyA 

 

Uma destas bonecas foi doada à S. R., paciente do FundeF24 em Lajeado, Rio 

Grande do Sul. Segundo relato dos pais à psicóloga, “a menina, de 4 anos vem 

enfrentando algumas dificuldades de adaptação social, principalmente na escola. S. 

R. se identificou imediatamente, pois a fenda da boneca é no mesmo lado que a 

dela.”25 

A equipe do FundeF acredita que a boneca é um elemento muito importante na 

relação de S.R. com a cicatriz, pois, além de despertar a identificação dela com a 

                                                             
24 FundeF: Fundação para Reabilitação das Deformidades Craniofaciais. 
25Disponível em:https://www.smiletrainbrasil.com/pt-br/stories/micaela-goes-raquel-alves-rotary-club-
e-bonecas-de-prop%C3%B3sito-sorrindo-junto-com-smile-train. Acesso em 29/04/2019 
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boneca que também traz consigo a marca deixada pela fissura, fortalece o vínculo da 

pequena paciente e sua família com a instituição. 

Para Jansen et al. (2010), o brinquedo terapêutico pode ser considerado como 

um recurso facilitador, proporcionando a redução do estresse da hospitalização e o 

desenvolvimento físico, mental, emocional e social das crianças. 

 

O brinquedo terapêutico proporciona à criança a redução da 
ansiedade nas situações de dor e sofrimento vivenciadas, 
auxiliando-a no preparo dos diversos procedimentos a que é 
submetida, tendo efeito sobre o comportamento de aceitação das 
mesmas. (RIBEIRO apud Sossela26, 1998. p.32) 

 

Uma simples boneca, produzida de forma artesanal, pode se tornar a 

companheira das horas dramáticas, de sofrimento e dor. Ela passa a ser o remédio 

da alma e do coração. 

 

3.3  Bonecas Waldorf, despertando e reestabelecendo afetos 

 

Para a Pedagogia Waldorf, a boneca tem uma importância e intimidade no 

brincar infantil que não ocorre com os outros brinquedos. Independentemente da 

idade ou do gênero, a boneca é para a criança um companheiro, um amigo muito 

próximo de seu coração. 

 

Acompanha a criança em todos os seus caminhos, na cama, no 
brincar, no consolo de suas tristezas e nas suas alegrias. Podemos 
chamar de “pedagógica” a boneca construída observando alguns 
parâmetros: material natural, proporções e forma cor respondentes 
às humanas saudáveis, fisionomia sem caricaturas ou expressões 
fixas, confecção manual. Além disso, seu manuseio deve 
possibili tar o livre brincar, a fantasia e a expressão da criança. 
Toda criança deve ter "a sua boneca" ou boneco principal. Essa 
boneca deve ser um espelho da criança, onde se reflete sua 
anatomia e suas características étnicas. Se a criança for morena 
ou loira, a boneca também o será, quando negra ou parda, a 
boneca deve ser da mesma cor. Além disso, toda criança deve 
brincar com "bonecas amigas" de várias etnias. É de grande 
importância para a criança aprender a amar e a conviver com todas 
as matizes da diversidade humana e, para isso, as bonecas são 
excelentes professores.27 

 

                                                             
26Disponívelem:http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
08582017000100003. Acesso em 29/04/2019 
27Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bonecos_Waldorf. Acesso em 29/04/2019. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582017000100003
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582017000100003
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bonecos_Waldorf
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Produzir bonecas de variadas cores e estilos é promover a afirmação da 

diversidade e fortalecer a auto estima uma vez que a criança, aquele que a produz ou 

a recebe, pode estabelecer uma cumplicidade, uma relação direta devido aos 

elementos carregados de significados, memória e afeto. 

 

Imagem 19 – Bonecos amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: 
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnU11kTFSD0C7LanbuJhG832YnnasB8Lb

XyLv0LzPbES-es5nNMg 

 

Para Latour (2001), coisas, humanos, fatos e objetos são construídos de 

maneira recíproca, devido à troca de propriedades que ocorre durante as relações que 

travam entre si. 

 

Assim, práticas, saberes, fatos e coisas, de tanto serem misturados tornaram-
se hibridizados, produzidos ao longo do tempo e caracterizados pela tensão 
de ausências e presenças de elementos que mesclam características sociais 
e materiais. Cada vez que um objeto é produzido artesanalmente estão 
presentes aqueles que fizeram aquela prática ser transmitida e traduzida ao 
longo de sua evolução. As técnicas repassadas não são apenas herdadas de 
maneira passiva, mas sim, são traduzidas, assumindo as características da 
subjetividade daqueles que recebem e fabricam novos objetos (LATOUR, 
2001, p. 217-218):  

 

Sousa (2012, p.18), em sua pesquisa sobre as bonecas produzidas por artesãs 

em cidades de Minas Gerais, observa que na produção de bonecas de pano “[...]ao 

mesmo tempo em que a artesã está construindo um objeto no momento presente, a 

ação praticada carrega em si as técnicas que passaram por gerações e locais 

distintos.”  

Quem costura, tece, borda e transforma os pedaços de tecido em bonecas, faz 

reviver técnicas e procedimentos herdadas de antigos procedimentos e saberes que 
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se materializam no presente. Há um propósito e tudo se traduz nesta produção, o que 

está consciente e o que está inconsciente, ainda na sombra. 

Para Law (1997), traduzir significa modificar, transportar, formar vínculos que 

não estavam presentes, para que um fato seja mais bem compreendido ou utilizado. 

Na feitura de uma boneca, bem como na utilização de adornos, os mesmos 

poderão estar submetidos aos costumes e características culturais de quem as produz 

e devem ser considerados por quem orienta tal atividade. Cada boneca terá uma 

história para contar. Bruner (1997) afirma que “ao narrar, mergulhamos em nossas 

experiências, para elaborá-las e ressignificá-las. Por meio desse tipo de atividade, 

descrevemos nossa vida, organizando os fatos ocorridos ou não factuais.” 

Nas oficinas de produção de bonecas Waldorf, realizadas com grupos de 

mulheres, adultas ou não, os aspectos e questões acima citados puderam ser 

observados. Relatos de vida, de dores e amores foram trazidos aos grupos. Emoção 

em quem produz ou em quem recebe uma boneca feita especialmente para si, sempre 

foram um fato marcante. 

A seguir, no capítulo IV, será descrita a experiência vivenciada por um grupo 

de adolescentes que puderam produzir suas próprias bonecas. 
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CAPÍTULO IV 

PRODUZINDO BONECAS E RESSIGNIFICANDO AFETOS 

 

Imagem 20– Autoconhecimento e libertação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acervo pessoal da autora 

 

“Liberdade é o espaço que a felicidade precisa”  

(Fernando Sabino) 

 

Neste capítulo será apresentada a experiência de produzir a própria boneca em 

uma oficina realizada com um grupo de 10 jovens, de 17 a 18 anos, cursando o 3º ano 

do ensino médio, em uma escola da rede pública de Brasília, localizada na Asa Norte. 

Foram 10 encontros, com duração de 2h cada, uma vez por semana, de outubro a 

novembro de 2018. 
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4.1 Oficina:” Minha Boneca” 

 

Já foi esclarecido no capítulo I que as bonecas propostas pela pedagogia 

Waldorf devem ser produzidas utilizando materiais naturais, como enchimento de lã 

de carneiro, tecidos e linhas de algodão. Neste caso foi utilizado o enchimento 

sintético e o modelo foi adaptado de forma a adequar-se às condições de tempo, 

espaço e orçamento. 

 

Imagem 21 – Todas juntas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Segundo a professora orientadora da turma, as características mais marcantes 

e, comuns ao grupo eram: baixa autoestima, dificuldade nas relações familiares, 

vivência de experiências traumáticas e necessidade de autoafirmação. Entretanto, 

demonstravam consciência de suas dificuldades e disposição em buscar alternativas 

que pudessem gerar mudanças positivas.   

As oficinas eram iniciadas com uma roda de conversa, cada uma poderia 

expressar os sentimentos que quisesse, fazer comentários, sugerir músicas para o 

momento criando um clima agradável e descontraído para iniciar as atividades. 

No primeiro encontro as participantes foram convidadas a dizer o que as 

motivou a participar da oficina e qual a sua relação com as bonecas. Uma das 

participantes relatou: 

 

“Vim morar com uma prima, deixei meus pais e irmãos no Piauí, eu trouxe 
minha boneca comigo, ela era minha lembrança de lá. Mas quando cheguei 
aqui, a filha do casal de primos, que me recebeu, pediu insistentemente para 
eu dar a boneca para ela. Todos acharam uma bobagem e me pressionaram 
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para que eu desse minha boneca. Fiquei muito sem graça e acabei fazendo 
o que me pediram. Vou fazer esta aqui pensando nisto, não vou dá-la a 
ninguém. Será minha para sempre.” (S.H.) 

 

Outra jovem, J.D., disse que nunca pôde ter uma boneca do jeito que gostaria, 

sempre ganhou bonecas usadas, ou bem baratinhas, que não a encantavam. Agora 

faria uma do jeito que achava que deveria ser. 

Os depoimentos eram carregados de emoção, isto criou uma profunda empatia 

no grupo. 

Foi realizada a leitura da história da Vasalissa, (anexo 1), que narra a relação 

entre uma menina e sua boneca. Após a leitura as jovens comentaram suas 

impressões sobre o texto: 

 

“Nossa! Que vida difícil a dessa Vasalissa! Parece a minha!” (L.L.) 
 
“Eu também tenho um amuleto, o terço que minha avó me deu, quando me 
sinto em dificuldades coloco ele na minha mão e seguro firme. Parece que 
me ajuda a ficar mais calma” (S.B.) 
 

Reforçaram a necessidade de se ter algo ou alguém a quem recorrer em 

momentos de angústia, de indecisão, de dificuldades que às vezes parecem não ter 

solução. Acrescentaram que muitas vezes sentem-se sozinhas e inseguras. Algumas 

falaram de seus medos durante a infância como medo do escuro, de ladrão, de bichos. 

Após os comentários foi apresentada a proposta de trabalho para os encontros 

posteriores. 

No segundo e terceiro encontro foram iniciados os trabalhos de recorte das 

partes das bonecas, o que não foi fácil para algumas, sendo necessário costurar 

novamente peças que tiveram a costura aberta. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 22 – É assim que tudo 
começa 

Acervo pessoal da autora Acervo pessoal da autora 

Imagem 23– Passando a 
costura 
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No quarto encontro iniciamos o enchimento da cabeça e do corpo. Preparar o 

tronco e a cabeça é um momento muito importante. Toda a estrutura da boneca está 

nesta parte. O enchimento precisa ser na medida certa, o suficiente para ser firme, 

mas ainda assim manter a maciez.  

 

 “A boneca deve ser elaborada detalhadamente na sua forma básica. A 
cabeça dura e redonda recebe uma forma mais próxima de uma cabeça. A 
linha dos olhos se torna visível. [...] o mais importante é que a boneca seja 
construída de tal maneira que a cabeça esteja sempre ereta e não pendente, 

Imagem 24– Eu posso! 

Acervo pessoal da autora 

Imagem 25 – Mãos à obra 

Acervo pessoal da autora 
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pois nessa cabeça ereta e libre está a dignidade humana.” (ALMEIDA, 2012, 
p.56). 
 

Após a roda de conversa o grupo é convidado a sentir seu corpo e refletir: como 

sua cabeça está alinhada? Como é sua postura? Toque em seu pescoço e ombros, 

sinta como estão. Sinta sua cabeça, toque-a com as pontas dos dedos. Sinta sua face, 

perceba toda esta estrutura. Sinta as partes macias e as partes firmes. Movimente 

olhos e bocas, faça caretas, mexa o pescoço e os ombros. Sinta o seu tronco e toda 

a extensão da coluna.  

Neste momento, cada participante expressa suas dores físicas, alivia suas 

tensões, observa aspectos antes desconhecidos, percebe-se a si própria. 

Ao voltar-se para a boneca há um novo olhar. Uma percepção diferente e um 

fazer mais consciente. 

Após a confecção da cabeça e troncos, é o momento de passar para os braços 

e pernas bem como fazer o fechamento com costura à mão de cada parte. Para esta 

atividade foram necessárias duas sessões, o quinto e o sexto encontro. 

Os braços e pernas devem ser bem costurados, macios e flexíveis para 

executarem os devidos movimentos. Nosso braços facilitam o contato com o outro, 

um abraço, um aperto de mão, um toque. Nossas pernas e pés nos facilitam o 

deslocamento, nos sustentam, são a base. 

Algumas jovens se sentiam desanimadas diante de algumas dificuldades, 

como, por exemplo, colocar a linha na agulha ou fechar pontos da costura que se 

abriam. Externavam o sentimento de incapacidade em fazer algo bem feito. Era 

necessário incentivo e ajuda. Aos poucos reconheciam a possibilidade de fazer e de 

que eram capazes. 

Durante estes encontros, os relatos pessoais continuaram acontecendo. A. G. 

contou que havia passado por um tratamento contra leucemia, já estava sob controle 

mas, ainda seria necessário ficar atenta aos cuidados e sintomas. Para ela “a boneca 

chegava em boa hora, precisava fazer algo calmo e prazeroso.” 

J.D. se queixava com frequência das dificuldades na hora de costurar à mão. 

Não demonstrava nenhuma afinidade com a agulha e sempre recorria à ajuda das 

colegas. Em um dos encontros ela concluiu: “Tenho mais dificuldade nas partes da 

boneca iguais às do meu corpo que doem” (J.D). Ela enfrentava dificuldades 

familiares, a casa em que moravam estava sob ameaça de ser derrubada por ser em 

uma área irregular. Não dormia direito, estava sempre tensa e preocupada. Foi 
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Imagem 27 – Toquinhas já prontas. 

sugerido que olhasse para o corpo de sua boneca e que massageasse as partes que 

ela dizia “estarem com problemas”, que dissesse à boneca aquilo que ela gostaria de 

ouvir como incentivo e como carinho.  

Ela o fez, as demais participantes acompanharam a ação com suas respectivas 

bonecas. O resultando foi impressionante, todas relataram que se sentiram melhores 

e mais felizes com aquela atitude. 

A bonecas já tinham forma e isso deixou o grupo animado, faltavam apenas 

alguns detalhes para a parte final. Aquelas que estavam atrasadas em relação ao 

processo receberam a ajuda das colegas. 

 

Imagem 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os demais encontros foram para colocar os cabelos e bordar olhos e bocas. 

Para isso seria necessário as toquinhas de crochê onde o cabelo é elaborado fio a fio. 

A professora que acompanhava a turma ajudou na confecção das tocas e cada uma 

escolheu a cor da lã e o estilo que desejava para o cabelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 

Acervo pessoal da autora 
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Os cabelos, olhos e bocas, são as características mais marcantes de cada um, 

o que mais define nossa aparência. Neste momento é preciso delicadeza e paciência.   

DD., jovem que preferia ser chamada por seu nome social, vivia o momento de 

afirmação quanto ao seu gênero. Disse: “quero experimentar um novo cabelo nesta 

boneca ou boneco, ainda não decidi. Mas acho que vai ser um boneco.” Não gostava 

de ser fotografada, e não quis mostrar o boneco quando ficou pronto. 

 Bordar os olhos foi um desafio. Além da dificuldade natural da atividade, 

algumas reviveram os sentimentos de frustação diante da necessidade de fazer e 

refazer algumas vezes os bordados. Foram lembradas de que não havia sido a 

primeira dificuldade e que foram capazes de chegarem até ali.  

 A.M. fez e desfez inúmeras vezes os olhos até constatar: “Não consigo porque 

não gosto dos meus olhos!” Tentou até conseguir e ficou feliz com o resultado. 

 Aos poucos as bonecas foram sendo concluídas. Ganhando vida e significado 

para cada uma. Sentiam-se orgulhosas por terem conseguido.  L.R. afirmou que esta 

foi uma experiência incrível. “Achei que não fosse capaz. Foi mágico! Agora sinto que 

posso fazer qualquer coisa!” 

 O último dia de oficina foi comprometido pelos compromissos de formatura da 

turma. Elas iam chegando aos poucos e de forma desencontrada. Estavam tensas 

com o fato de estarem terminando o ensino médio. Muitas dúvidas quanto ao futuro. 

Mesmo com todos estes conflitos chegavam cheias de afeto e carinho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 

Imagem 28 – Esta será minha para sempre Imagem 29 – Tecendo um novo olhar! 

Acervo pessoal da autora 
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 Um fato interessante é que a sala tornou-se um ponto de encontro inclusive de 

estudantes que não faziam parte da oficina. A professora de educação física, N.P., a 

responsável por incentivar o trabalho com as bonecas, criou um ambiente de 

acolhimento. Muitas vezes estudantes sentavam-se próximos ao grupo e ficavam ali 

falando de questões que precisavam de alguém para ouvir. O grupo sempre acolhia e 

conversavam trocando ideias e opiniões. Quando alguém estava um pouco triste e 

desanimado elas colocavam uma música animada e continuavam a costura. 

 Foi sem dúvida uma experiência muito rica e emocionante. Foi possível 

observar na prática as questões estudadas. Foi nítido o efeito terapêutico, acolhedor 

e reconfortante daqueles momentos.  

 Cada participante que chegava para se despedir deixou registrado o quanto foi 

importante participar daquela atividade e que desejariam continuar fazendo mais 

bonecas. 

 

Imagem 30 – Cabelos coloridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acervo pessoal da autora. 
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  Em meio à euforia do final de semestre e do clima de formatura, 

encerramos os trabalhos com muita alegria. 
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 As jovens mostravam-se felizes por terem conseguido algo que parecia 

impossível. JD agradeceu ter podido participar da oficina e relatou ter descoberto algo 

novo em sua vida, e que isso a deixava muito feliz.  

 Foi possível observar em cada uma um novo brilho no olhar, uma postura mais 

segura, uma fala mais clara a respeito de seus sentimentos e expectativas. 

 A professora N.P. disse ter observado uma mudança significativa no 

comportamento das estudantes e que isso também foi percebido por outros 

professores. Algumas estavam mais sorridentes e participativas, outras mais calmas, 

menos agressivas. 

 A criação estava concluída, a boneca foi gerada com todo o carinho possível, 

no corpo dela o corpo de cada uma. A partir dali uma nova história será construída. 

Há um futuro incerto a ser desbravado por estas jovens, elas se mostram confiantes, 

se lançam com coragem rumo ao desconhecido. Um novo olhar, mais doce e poético. 

Uma nova percepção de si mesmas e de suas potencialidades. 

 

Imagem 31 – Cheia de vida e de história 
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CONCLUSÔES E RECOMENDAÇÕES 

 

Seguir pelas trilhas destas bonecas de todos os tipos, cores e origens junto ao 

processo arteterapêutico é uma experiência única e mágica. É estabelecida uma 

relação de cumplicidade e de afeto profundo, criando um campo simbólico em que se 

revive o mito da criação.  

Por meio deste estudo monográfico, foi possível observar alguns aspectos 

pertinentes à relação das bonecas com a própria história da humanidade e que, este 

é um dos brinquedos mais antigos e populares do mundo, utilizado, incialmente, como 

objeto sagrado por diversas civilizações. Em cada cultura e período da história, as 

bonecas tiveram um papel marcante, produzidas com diferentes materiais e 

características. 

Quando a produção das bonecas se expande, com a multiplicação das 

industrias na Europa, elas tornam-se brinquedos populares e infantis. A partir deste 

momento ganham rostos e nomes que ficaram famosos mundialmente, como é o caso 

da Barbie, por exemplo. 

Como brinquedos, as bonecas, passam a ser um dos personagens mais 

atuantes nas brincadeiras infantis, merecendo neste momento, o olhar atento e 

cuidadoso dos adultos responsáveis por promoverem tais possibilidades lúdicas.  

Na relação entre o brinquedo e aquele que brinca, diversos autores nos 

esclarecem neste estudo, que as bonecas são capazes de acolher angústias e de dar 

vasão a sentimentos que dificilmente as crianças conseguiriam expressar-se de outro 

modo que não fosse brincando. As bonecas passam a ser a companheira de todas as 

horas, das brincadeiras, dos momentos mais íntimos, capazes de conduzirem ao 

mundo do faz-de-conta, da imaginação, da criação, possibilitando ainda, o contato 

com novas experiências culturais. 

Estudos indicam que, o material com o qual a boneca é produzida influencia 

diretamente na possibilidade de explorar os sentidos. O cheiro, a textura, o 

aconchego, fortalecerá, ainda mais, o vínculo da relação entre o indivíduo e o 

brinquedo. 

Ao conhecer o projeto “Bonecas de Propósito”, é possível constatar o poder 

terapêutico das bonecas, confeccionadas de acordo com as características de quem 

a dor de crianças doentes e ajuda-las a enfrentar longos tratamentos. 
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  No Tatadrama, método terapêutico idealizado pela psicóloga clínica Elisete 

Garcia, são utilizadas bonecas de pano do folclore brasileiro, customizadas pelos 

participantes a partir de suas referências que, em seguida, as utilizam para dramatizar 

cenas que podem dar voz a personagem criados. Segundo a terapeuta, é neste 

momento, que emergem segredos guardados, sentimentos inesperados e 

possibilidades antes impensáveis.  

A boneca Waldorf é apresentada como a possibilidade de ser um espelho da 

criança, com características semelhantes tanto à sua anatomia quanto à sua etnia. 

São confeccionadas com materiais o mais naturais possíveis e de forma totalmente 

artesanal. O tecido de algodão é macio e aconchegante, absorve o cheiro da criança 

e cria uma relação ainda mais íntima e profunda. As expressões faciais neutras das 

bonecas e a possibilidade de trocar suas roupas e manipular seus cabelos, deixam 

por conta de quem as manipula, ditar quais serão os sentimentos de cada momento 

da brincadeira, que pode se tornar ainda mais rica e criativa.  

Nas oficinas de produção de bonecas, o processo mostrou-se igualmente rico. 

Foi possível vivenciar o processo arteterapêutico por meio das modalidades 

expressivas da costura e do bordado. O grupo de adolescentes, com as quais foi 

desenvolvida a oficina, mostrou um envolvimento profundo na confecção de suas 

bonecas, empenharam-se na técnica, superaram dificuldades que surgiam junto à 

descoberta de novas habilidades.  Expressaram seus sentimentos, alegrias, tristezas, 

angústias e esperanças. Partilharam e trocaram experiências, aprenderam umas com 

as outras, ajudaram-se mutuamente e descobriram o prazer de criar algo com as 

próprias mãos, o que antes não julgavam-se capazes.  Ao produzirem a própria 

boneca revelaram vivenciar uma força emocionante e curativa.  

São diversas as possibilidades de utilizar as bonecas como coadjuvante no 

processo terapêutico. As pesquisas e observações durante este estudo, reforçam a 

hipótese de que esta relação entre a boneca, quem as produz e a criança, uma vez 

que fortalece vínculos afetivos, desenvolve a criatividade, amplia o trabalho 

arteterapêutico, tornando-se um caminho produtivo para a jornada em busca do 

autoconhecimento e da construção da identidade.  

A produção de bonecas como uma modalidade da arteterapia, embasada 

nos estudos desenvolvidos sobre a questão, com base na Psicologia Analítica 

Junguiana, pode ser uma estratégia de trabalho valiosa para o arteterapeuta. O 
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profissional pode explorar e experimentar novas formas, materiais e modelos, o que 

poderá ampliar as possibilidades de trabalho no setting terapêutico. 

Produzir uma boneca, ou o simples brincar com uma boneca, que atenda às 

necessidades de uma criança, pode conduzir a um mergulho profundo no 

inconsciente, que ao emergir, para o consciente, ponto a ponto é costurado, fechado, 

bordado, resolvido, a fim de deixar o corpo firme e pronto para cumprir a função à qual 

foi destinado.  

Recomenda-se o aprofundamento da pesquisa em questão, principalmente no 

que tange à relação da produção de bonecas em cronologias e contextos diversos 

como contribuição do processo arteterapêutico. Este é um caminho longo de infinitas 

possibilidades. Há muito o que pesquisar ainda. Aqui está apenas um aspecto da 

busca pelo autoconhecimento em companhia das bonecas nesse processo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Conto: Vasalissa 

 

Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, 

com o rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. 

Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira 

e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. 

A mãe moribunda chamou Vasalisa, e a criança de botas vermelhas e avental 

branco ajoelhou-se ao lado da mãe. 

— Essa boneca é para você, meu amor — sussurrou a mãe, e da coberta felpuda 

ela tirou uma bonequinha minúscula que, como a própria Vasalisa, usava botas 

vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. 

— Estas são as minhas últimas palavras, querida — disse a mãe. — Se você se 

perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. 

Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela 

estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção, 

querida. — E, com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas 

do seu corpo, onde recolheu sua alma, e saiu correndo pelo lábios; e a mãe morreu. 

A criança e o pai choraram sua morte muito tempo. No entanto, como o campo 

arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele 

desposou uma viúva com duas filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem 

gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o 

pai de Vasalisa não percebia. 

Realmente, quando as três estavam sozinhas com Vasalisa, elas a 

atormentavam, forçavam-na a lhes servir de criada, mandavam-na cortar lenha para 

que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam porque Vasalisa tinha uma doçura 

que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos, 

enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, 

enquanto a madrasta e as duas filhas eram, entre si mesmas, como ratos no monte 

de lixo à noite. 

Um dia a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar 

Vasalisa. 
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— Vamos combinar de deixar o fogo se apagar e, então, vamos mandar Vasalisa 

entrar na floresta para ir pedir fogo para nossa lareira a Baba Yaga, a bruxa. E, quando 

ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. — As três bateram 

palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. 

Por isso, naquela noite, quando Vasalisa voltou para casa depois de catar lenha, 

a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a 

madrasta. 

— O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para 

iluminar as trevas? 

— Sua imbecil — reclamou a madrasta. — É claro que não temos fogo. E eu não 

posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque 

têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta adentro para encontrar 

Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. 

— Ora, está bem — respondeu Vasalisa inocente. — É o que vou fazer. — E foi 

mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura, e os gravetos estalavam sob seus 

pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental e ali 

estava a boneca que a mãe ao morrer lhe havia dado. 

— Só de tocar nessa boneca, já me sinto melhor — disse Vasalisa, acariciando 

a boneca no bolso. 

— A cada   bifurcação   da   estrada, Vasalisa   enfiava   a   mão no   bolso   e 

consultava a boneca. "Bem, eu devo ir para a esquerda ou para direita?" A boneca 

respondia "Sim", "Não", "Para esse lado" ou "Para aquele lado". E Vasalisa dava à 

boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar 

emanando da boneca. 

De repente, um homem de branco, num cavalo branco, passou galopando, e o 

dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo 

vermelho, e o sol apareceu. Vasalisa caminhou e caminhou e, bem na hora em que 

estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou 

trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca feita de 

caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refulgir com um fogo interno de tal 

forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. 

Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava, não num coche, nem 

numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um gral que voava sozinho. 

Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão e o tempo todo varria o 
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rastro por onde passava com uma vassoura feita do cabelo de alguém morto há muito 

tempo. 

E o caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga 

na esteira. Seu queixo comprido curvado para cima e seu longo nariz era curvado para 

baixo de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Baba Yaga tinha um 

ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas de seus contatos com sapos. 

Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão 

compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. 

Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes 

pernas de galinha, amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. 

Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e 

janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés e a tranca da porta da 

frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. 

Vasalisa consultou sua boneca. "É essa casa que procuramos?" E a boneca, a 

seu modo, respondeu: "É, é essa a que procuramos." E antes que ela pudesse dar 

mais um passo. Baba Yaga no seu caldeirão desceu sobre Vasalisa, aos gritos. 

— O que você quer? 

— Vovó, vim apanhar fogo — respondeu a menina, estremecendo. — Está frio 

na minha casa... o meu pessoal vai morrer... preciso de fogo. 

— Ah, sssssei — retrucou Baba Yaga, rabugenta.   — Conheço você e o seu 

pessoal.   Bem, criança inútil... você deixou o fogo se apagar. O que é muita 

imprudência. Além do mais, o que a faz pensar que eu lhe daria a chama? 

— Porque eu estou pedindo — respondeu rápido Vasalisa depois de consultar a 

boneca. 

— Você tem sorte — ronronou Baba Yaga. — Essa é a resposta certa. 

E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, 

porém, a ameaçou. 

— Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum 

trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não... 

— E nesse ponto Vasalisa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se 

transformavam em brasas. — Se não, minha filha, você morrerá. 

E assim Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e 

mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia 
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comida suficiente para dez pessoas, e a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena 

migalha e um dedal de sopa para Vasalisa. 

 — Lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o 

milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais 

tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu 

banquete. — E com isso a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão com o nariz lhe 

servindo de biruta e o cabelo, de vela. E anoiteceu novamente. 

Vasalisa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi. 

— O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? — A boneca 

disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vasalisa deu algo 

de comer à boneca também e adormeceu. 

Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho, e só faltava preparar a refeição. 

À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas 

irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vasalisa. 

— Você é uma menina de sorte. — Ela, então, convocou seus fiéis criados para 

moer o milho, e três pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e 

esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, 

o serviço terminou, e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu 

ordens a Vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e 

lavasse a roupa. 

— Naquele monte de estrume — disse a Yaga, apontando para um enorme 

monte de estrume no quintal — há muitas sementes de papoula, milhões de sementes 

de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte 

de estrume, completamente separados um do outro. Compreendeu? 

— Meu Deus, como vou fazer isso? — exclamou Vasalisa, quase desmaiando. 

— Não se preocupe, eu me encarrego — sussurrou a boneca, quando a menina 

enfiou a mão no bolso. 

Naquela noite. Baba Yaga adormeceu roncando, e Vasalisa tentou catar as 

sementes de papoula do meio do estrume. 

— Durma agora — disse-lhe a boneca, depois de algum tempo. — Tudo vai dar 

certo. 

Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e, quando a velha voltou, tudo 

estava pronto. 



73 
 

— Ora, ora! Que sorte a sua de conseguir acabar tudo!  — disse Baba Yaga, 

falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das 

sementes, e novamente três pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. 

Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura; do cozido, Vasalisa ficou 

parada por perto. 

— E aí, o que é que você está olhando? — perguntou Baba Yaga, de mau humor. 

— Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? — perguntou Vasalisa. 

— Pergunte — ordenou a Yaga —, mas lembre-se, saber demais envelhece as 

pessoas antes do tempo. 

Vasalisa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. 

— Ah — respondeu a Yaga, com carinho. — Esse primeiro é o meu Dia. 

— E o homem de vermelho no cavalo vermelho? 

— Ah, esse é o meu Sol Nascente. 

— E o homem de negro no cavalo negro? 

— Ah, sim, esse é o terceiro e ele é a minha Noite. 

— Entendi — disse Vasalisa. 

— Vamos, vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a 

Yaga, manhosa. 

Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e 

desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, 

Vasalisa respondeu. 

— Não, vovó. Como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a 

pessoa antes da hora. 

— É — disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho —, você é muito 

ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? 

— Foi a bênção da minha mãe — disse Vasalisa, com um sorriso. 

— Bênção?!  — guinchou Baba Yaga. — Bênção?! Não precisamos de bênção 

nenhuma aqui nesta casa.  É melhor você procurar seu caminho, filha. — E foi 

empurrando Vasalisa para o lado de fora. — Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olhe 

aqui! — Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candentes da cerca e a enfiou numa 

vara. — Pronto! Leve esta caveira na vara até sua casa. Isso! Esse é o seu fogo. Não 

diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. 

Vasalisa ia agradecer à Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a 

saltar para cima e para baixo, e Vasalisa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir 
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embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada com 

a boneca lhe indicando o caminho. Era noite, e Vasalisa atravessou a floresta com a 

caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, 

do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em 

jogá-la fora, mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e 

prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. 

Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam 

pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez 

chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído 

que a longa ausência de Vasalisa indicava que ela, a essa altura, estava morta, que 

seus ossos haviam sido carregados por animais, e que bom que ela havia 

desaparecido! 

Vasalisa chegava cada vez mais perto de casa. E, quando a madrasta e suas 

filhas viram que era ela, correram na sua direção dizendo que estavam sem fogo 

desde que ela havia saído e que, por mais que tentassem acender um, ele sempre se 

extinguia. 

Vasalisa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa 

jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou 

observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. 

Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. 

 

Vasalisa -  Mulheres que correm com as lobos; Mitos e Histórias do Arquétipos da 

Mulher Selvagem. Clarissa Pinkola Estés. RJ: Rocco, 2014. 


