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Abrir um livro e lê-lo 

é como mergulhar e se aprofundar  

nas águas do conhecimento 

 
É como submergir à 12m 

olhar para cima 

e ver 

perceber 

interpretar 

a distância translúcida 

como as entrelinhas de uma página 

 
É como andar de bicicleta 

e aguçar a visão periférica 

indo além dos 180º 

como num ato de amplitude 
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É escrever 

mesmo sem papel 

apenas com as palavras que surgem 

ao fechar dos olhos na ação de dormir 

e que são esquecidas ao amanhecer 

 
É ler com vontade própria 

despertando desejo  

de fuga efêmera 

de reencontro impossível 

de possibilidades incalculáveis 

 
Livros são mais que livros 

São lembranças e esquecimentos 

lágrimas 

sorrisos 

dor 

esconderijo  

 
Disso eu sei 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Os livros não mudam o mundo. 

Quem muda o mundo são as pessoas. 
Os livros só mudam as pessoas”.  

 
(Mário Quintana) 
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RESUMO 
 
 
Este estudo foi desenvolvido em Biblioteca Escolar, tendo adolescentes como público-alvo. 

Neste contexto, o espaço da Biblioteca é reconhecido como "Espaço Sagrado de Criação", 

onde livros são utilizados como estímulos geradores no processo arteterapêutico para facilitar 

o despertar da imaginação, da criatividade e a compreensão de aspectos arquetípicos da 

adolescência. 

 
 
 
 
Palavras-chave: Arteterapia – Biblioteca – Livros – Adolescentes. 
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ABSTRACT 
 

This study was conducted in library school, with teenagers as the target audience. In this 

context, the Library space is recognized as "Sacred Space Creation," where books are used as 

stimulus generators in the art therapy process to facilitate the awakening of the imagination, 

creativity and understanding of archetypal aspects of adolescence. 

 
 
Keywords: Art Therapy – Library – Books – Adolescents. 
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APRESENTAÇÃO 

 
        Imagem 1                                                                                       

 Sou como todos, marcada neste flanco pelo susto da 

beleza, pelo terror da perda e pela chaga dessa arte 

em que pretendo segurar o mundo. 

Lya Luft 

  

O ponto de partida para ir em busca da Arteterapia aconteceu em 2008 quando 

tive que escrever o trabalho de conclusão do curso de Biblioteconomia. Realizei um 

estudo teórico-prático, uma pesquisa-ação, usando a abordagem de 

multidisciplinaridade para compor o estudo e tratar da questão do incentivo à leitura. 

Nesse estudo multidisciplinar apropriei-me de saberes da Arte-Educação, da Contação 

de Histórias, da Mediação de Leitura e da Arteterapia, antes mesmo de conhecê-la de 

forma mais aprofundada. Interessei-me a partir disso pela Arteterapia e após formar-me, 

busquei-a na clínica Pomar. E agora prestes a me formar em Arteterapia, percebo que há 

um sentido por essa escolha. Dos dezessete aos vinte dois anos, trabalhei 

confeccionando maquetes, experimentando diversos tipos de materiais e técnicas. Um 

longo processo arteterapêutico da qual não me dava conta. Nessa época fiquei mais 

próximo dos livros também. Achava-os libertadores. Costumava dizer “se eu tenho um 

problema, escolho um livro para ler” e escolhia, igual às escolhas que fazemos das 

imagens na modalidade de colagem. Surgia um “estalo” e eu dizia “este é o livro”. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
                     Imagem 2 

Escrever é um ócio muito trabalhoso. 

Goethe 

 

Entende-se que uma das características da Arteterapia - como campo de 

conhecimento - é a transdisciplinaridade. Essa natureza a faz transitar em diversas áreas 

e a trocar saberes; faz com que tenha flexibilidade para atuar tanto no campo da saúde 

como no campo da educação, além de outros. Neste estudo experimental, breve, 

realizado com um grupo de adolescentes, o trabalho arteterapêutico se dará no âmbito 

educacional, tendo como espaço arteterapêutico uma sala infanto-juvenil de uma 

Biblioteca Escolar, localizada no morro do Pavão-Pavãozinho. De antemão, vale 

posicionar como será tratado esse espaço, reconhecido, nesse contexto, como “espaço 

sagrado de criação”, lugar de desenvolvimento de um trabalho que terá como objetivo 

principal mostrar o papel do livro no processo arteterapêutico, como recurso para se 

trabalhar as questões arquetípicas da adolescência, bem como o despertar da 

criatividade e da imaginação. Existem duas questões que norteiam este estudo. O livro 

pode ser um recurso efetivo a ser utilizado com grupo de adolescentes no processo 

arteterapêutico? De que forma o livro pode ser utilizado com grupo de adolescentes em 

arteterapia?   

Este estudo justifica-se por considerar que a Biblioteca é um espaço em 

potencial para promover a Arteterapia como uma prática social que contempla o ato 

criativo, a produção de novos sentidos, de imagens e de desenvolvimento humano. Um 
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espaço para trabalhar o indivíduo de forma inteira, com sua afetividade, percepções, 

expressão, crítica, para que, assim, esse indivíduo possa ampliar seus referenciais de 

mundo e trabalhar com todas as linguagens, escrita, sonora, dramática, corporal, algo 

que um dos autores utilizados nesta monografia – Rodari – clama para que aconteça.  

O método de estudo utilizado neste trabalho desenvolveu-se através do modelo 

bibliográfico de pesquisa e foi ilustrado e complementado por dados de casuística, 

configurados a partir de vivências de arteterapia realizadas na Biblioteca Escolar e 

Comunitária Paulo Coelho. Sobre os temas estudados, foram consultados também sites 

e bases de dados da internet. 
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 CAPÍTULO 1 

 ARTETERAPIA 

                         

 
 Imagem 3                                                                         Imagem 4  

 

O olhar conhece sentindo (desejando ou temendo) e 

sente conhecendo. Está implantado na sensibilidade, 

na sexualidade: a sua raiz mais profunda é o 

inconsciente, a sua direção é atraída pelo imã da 

intersubjetividade. O olhar condensa e projeta os 

estados e os movimentos da alma.  

Alfredo Bosi 

 

O olho é a sede da alma. 

Autor desconhecido 

 

Existem outras abordagens utilizadas em Arteterapia como a Gestáltica, a 

Psicanalítica, mas para este estudo será importante fazer uma breve incursão na 

Psicologia Analítica, abordagem criada e difundida por Jung, tratando da estrutura da 

personalidade, dos componentes e conceitos acerca da psique. E logo em seguida, 

discorrer sobre a arteterapia realizada com essa abordagem. 
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1.1 Abordagem Junguiana (Psicologia Analítica) 

 

De antemão, vale dizer que para Jung a psique é um sistema relativamente 

fechado, abrangendo todos os pensamentos, sentimentos e comportamentos de um 

indivíduo, tanto os conscientes como inconscientes. O conceito de psique sustenta a 

idéia primordial de Jung de que uma pessoa é um todo, que nasce como um todo. O que 

lhe resta fazer durante a existência é desenvolver este todo essencial, até levá-lo ao mais 

alto grau possível de coerência, diferenciação e harmonia, e velar para que ele não se 

fracione em sistemas separados, autônomos e conflitantes, já que uma personalidade 

dissociada é uma personalidade deformada. (HALL ; NORDBY, 1993). 
 

A personalidade total ou a psique, como é chamada por Jung, compõe-se de 

vários sistemas isolados, mas que atuam uns sobre os outros. Os principais 

são o ego, o inconsciente individual e seus complexos, o inconsciente 

coletivo e seus arquétipos, a persona, a anima e o animus, e a sombra. A 

estes sistemas interdependentes acrescentou as atitudes de introversão e 

extroversão e as funções do pensamento do sentimento, da sensação, e da 

intuição. Finalmente, há o self, o centro de toda a personalidade. (HALL ; 

LINDZEY, 1984, p. 88) 

 

O ego é a mente consciente, constituído por percepções, memórias, pensamentos 

e sentimentos conscientes. É responsável pelos nossos sentimentos de identidade e 

continuidade, e do ponto de vista da própria pessoa, também é encarado como o centro 

da personalidade. (HALL ; LINDSEY, 1984). “Desempenha a função básica de vigia da 

consciência. A menos que o ego reconheça a presença de uma idéia, de um sentimento, 

de uma lembrança ou de uma percepção, nada disto pode chegar à consciência.”  

(HALL ; NORDBY, 1993, p. 27). O ego “focaliza a mente humana e confere à nossa 

conduta consciente sua determinação e direção. Porque temos um ego, possuímos a 

liberdade para fazer escolhas que podem desafiar os nossos instintos de 

autopreservação, propagação e criatividade.” (STEIN, 2006, p. 27). 

“O inconsciente individual [ou pessoal] é uma região adjacente ao ego. Compõe-

se de experiências que foram reprimidas, suprimidas, esquecidas, ou ignoradas [...] de 

experiências muita fracas para marcar a consciência do individuo.” (HALL ; LINDSEY, 

1984, p. 27).  O inconsciente pessoal é o receptáculo que contém todas as atividades 



6 
 

 

psíquicas e os conteúdos que não se harmonizam com a individuação ou função 

consciente, desempenhando papel importante na produção de sonhos. No inconsciente 

pessoal é o lugar onde podem habitar os complexos1 ou reunião de conteúdos, 

constelação, que atuam de forma autônoma, podendo controlar nossos pensamentos, 

comportamentos, como uma personalidade à parte. (HALL ; NORDBY, 1993).  

O conceito de inconsciente coletivo, ou transpessoal, “é um dos mais originais e 

controvertidos aspectos da teoria da personalidade de Jung. É o mais poderoso e 

influente sistema da psique e, em casos patológicos, eclipsa o ego e o inconsciente 

individual.” (JUNG apud HALL ; LINDSEY, 1984, p. 89). Conforme Hall e Lindsey 

(1993), o inconsciente coletivo é considerado como reservatório de imagens latentes, 

em geral, denominadas imagens primordiais que dizem respeito ao desenvolvimento 

mais primitivo da psique. Os conteúdos do inconsciente coletivo são denominados 

arquétipos2. Para Jung (apud HALL ; LINDSEY, 1984, p. 89), “o arquétipo da persona 

corresponde à mascara usada pelo indivíduo em resposta às convenções e tradições 

sociais e às suas própria necessidades arquetípicas internas”. Hall e Lindsey (1984, p. 

91) dizem que a persona é personalidade pública, aqueles aspectos que ostentamos ao 

mundo ou que a opinião pública fixa no indivíduo [...]”. A “persona é um construto 

psicológico e social adotado para um fim específico.” (STEIN, 2006, p. 102). A anima é 

o arquétipo feminino no homem é o animus é o arquétipo masculino na mulher. 

Vivendo com mulheres, através do tempo o homem adquiriu características femininas e 

a mulher adquiriu masculinas. Esses arquétipos, “além de levar cada sexo a revelar 

características do sexo oposto, atuam como imagens coletivas que ajudam cada sexo a 

compreender os membros do sexo oposto. O homem apreende a natureza da mulher [...] 

e a mulher, a natureza masculina [...] ” (HALL ; LINDSEY, 1984, p. 92). “O arquétipo 

da sombra é formado pelos instintos animais que o homem herdou em sua evolução a 

partir das formas mais primitivas de vida.” (JUNG apud HALL ; LINDSEY, 1984, p. 

92). É responsável pela concepção do homem quanto ao pecado original. Quando é 

projetada externamente, torna-se o diabo, o inimigo. “É também responsável pelo 

aparecimento, na consciência e no comportamento, de pensamentos, sentimentos e 
                                                 
1 Complexo é um grupo organizado ou constelação de sentimentos, pensamento, percepções e memórias 
que existem no inconsciente individual. Ele tem um núcleo que age como uma espécie de magneto, 
atraindo ou fazendo girar em torno de si mesmo.  (JUNG, 1934 apud HALL ; LINDSEY, 1984). 
 
2 O arquétipo é a parte herdada da psique, que manifesta-se como padrões imagéticos do inconsciente 
coletivo aos complexos do inconsciente individual, como imagens atratoras de significado [...] É uma 
aptidão imaginária da psique, que reaviva imagens coletivas de significância biológica e histórica como 
categorias herdadas.” (JUNG 1981 apud RAFAELLI, 2002, p. 24, grifo do autor). 
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ações desagradáveis e socialmente reprováveis. Estes podem ser ocultos do público pela 

persona ou reprimidos no inconsciente individual.” (HALL ; LINDSEY, 1984, p. 92).  

Por fim, o arquétipo do Self. Segundo Hall e Lindsey (1984, p. 92), “Jung 

considerou o Self como equivalente à psique ou personalidade total. Entretanto, quando 

ele começou a explorar os fundamentos da personalidade e descobriu os arquétipos, 

encontrou um que representava a luta do homem pela unidade.” Esse arquétipo se 

expressa  através dos diversos símbolos3. “O self é o ponto central da personalidade, em 

torno da qual giram todos os outros sistemas. Ele sustenta a União desses sistemas, e 

fornece unidade, equilíbrio e estabilidade à personalidade.”  

 
Antes de o self emergir, é necessário que os vários componentes da 

personalidade se desenvolvam plenamente. Por essa razão, o arquétipo do 

self não se torna evidente até que o indivíduo tenha atingido a idade madura. 

Nessa época ele começa a fazer um sério esforço para mudar o centro da 

personalidade, deslocando-o do ego consciente para um ponto a meio 

caminho entre o consciente e o inconsciente. Essa região [...] é o domínio do 

self. (HALL ; LINDSEY, 1984, p. 93) 

 

A esses sistemas interdependentes da psique, explorados acima, acrescentam-se 

as atitudes de extroversão e introversão. “A atitude extrovertida dirige a personalidade 

para o exterior e para o mundo objetivo; a atitude introvertida, orienta o indivíduo para 

dentro de si e para o mundo subjetivo.” (JUNG, 1921 apud HALL ; LINDSEY, 1984, p. 

93). Essas duas atitudes opostas estão presentes na personalidade, porém, geralmente, 

“uma delas é dominante e consciente, enquanto a outra é subordinada e inconsciente. Se 

o ego é predominantemente extrovertido em suas relações como mundo, o inconsciente 

individual será introvertido.” (HALL ; LINDSEY, 1984, p. 94). Há também o acréscimo 

das quatro funções psicológicas fundamentais a esses sistemas: a função do 

pensamento, do sentimento, da sensação, e da intuição.  

 
O pensamento é ideacional e intelectual. Pelo pensamento o homem tenta 

compreender a natureza do mundo e a si mesmo. O sentimento é a função 

valorativa: e o valor das coisas para o sujeito. A função sentimento dá ao 

homem a experiência subjetiva de prazer e dor, de raiva, medo, tristeza, 

alegria e amor. A sensação é a função da percepção ou da realidade. Produz 

                                                 
3 Símbolo é o produto concreto de um arquétipo, a sua configuração formal, sua imagem, sua expressão. 
(JUNG apud ARALDI, 2003)  
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fatos concretos ou representações do mundo. A intuição é a percepção por 

meio de processos inconscientes e de conteúdos subliminares. O homem 

intuitivo vai além dos fatos, sentimentos e idéias em sua busca da essência 

da realidade. (HALL ; LINDSEY, 1984, p. 94). 
 

 Através dessas funções pode-se produzir uma certa totalidade. “A 

sensação estabelece o que é realmente dado, o pensamento habilita-nos a reconhecer seu 

significado, o sentimento diz-nos seu valor e, finalmente, a intuição faz conjecturas.” 

Assim, pode-se ter a orientação no mundo imediato com tanta segurança como quando 

localiza-se um ponto geograficamente pela latitude e longitude. São chamadas funções 

racionais o “pensar” e o “sentir” porque fazem uso da razão, do juízo, da abstração e da 

generalização. A “sensação e a intuição” são consideradas funções irracionais por serem 

“baseadas na percepção do concreto, do particular e do acidental.” (HALL ; LINDSEY, 

1984, p. 94).  

Embora um indivíduo possua as quatro funções, o desenvolvimento delas não é 

necessariamente uniforme. O que acontece, normalmente, é que uma dessas quatro 

funções diferencia-se mais do que as outras, representando um papel predominante na 

consciência. Essa que se destaca é chamada função superior e uma entre as três restantes 

pode agir como auxiliar. Se a função superior “é impedida de operar, a função auxiliar 

automaticamente toma seu lugar [...] A menos diferenciada é chamada de função 

inferior. É reprimida e inconsciente [...] expressa-se em sonhos e fantasias e também 

está associada a uma função auxiliar” (HALL ; LINDSEY, 1984, p. 94).  

Acerca das interações entre os sistemas da personalidade, pode-se dizer que os 

vários sistemas, atitudes e funções que vão compor a personalidade “interagem em três 

diferentes sentidos. Um sistema pode compensar a fraqueza do outro, um sistema pode 

opor-se ao outro, ou dois ou mais sistemas podem unir-se para formar uma síntese4.” 

(HALL ; LINDSEY, 1984, p. 94). 

Por fim, pode-se dizer que a personalidade “é uma estrutura extraordinariamente 

complexa. Alem de existirem numerosos componentes – o número de arquétipos e 

complexos possíveis [...] compõe uma verdadeira legião – a ação e recíproca entre eles é 

intrincada e envolvente.” (HALL ; LINDSEY, 1984, p. 96).  Pode-se dizer também que 

                                                 
4 Se as quatro funções forem colocadas eqüidistantes umas das outras, ao redor de um círculo, o centro do 
circulo representa a síntese delas. Em tal síntese não há função superior ou inferior, nem auxiliar. São 
todas igualmente fortes na personalidade. Tal síntese somente pode ocorrer quando o self se tiver 
realizado plenamente. Desde que a plena realização do self é impossível, a síntese das quatro funções 
representa um alvo ideal, que a personalidade luta para atingir. (HALL ; LINDSEY, 1984, p. 94). 
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a psique “não é uma coisa estável e fixa como uma pedra ou árvore [...], todavia um 

sistema dinâmico em constante transformação.” (HALL ; NORDBY, 1993, p. 34). O 

“Self” em si pode aparentar unidade utópica devido a essa constante transformação. As 

irregularidades da vida, as suas situações em plenas mudanças, o tempo todo, podem 

ocasionar no individuo o descentralizamento do “Self”. As situações da vida que nos 

atordoam, registradas desde a infância, podem fazê-lo deslocar. Por isso, o Self também 

está sujeito à instabilidade durante o percurso da vida. E a arteterapia serve como um 

instrumento para direcionar o indivíduo ao encontro e reencontro desse centro, para que 

se mantenha em equilíbrio a psique, para lidar com essas transformações. Por conta 

disso, a próxima seção será destinada ao entendimento da Arteterapia, ainda levando em 

consideração o universo junguiano. Vale apenas ressaltar que a psicologia analítica não 

acaba por aqui, ainda existe muito a ser dito sobre a dinâmica da personalidade, seu 

desenvolvimento, etc. Mas não é a intenção desse estudo aprofundar-se e sim apenas ter 

mostrado um pouco sobre a sua estrutura já que é nessa estrutura que o processo 

arteterapêutico age e também se baseia. 

 

1.2 Conceituação 

 

Antes de ir direto ao conceito de Arteterapia com abordagem junguiana, vale 

mostrar, de forma sucinta, o seu contexto histórico. De acordo com Philippini (2008), 

voltando há cinqüenta anos atrás, pode-se apontar a origem da Arteterapia como prática 

com Florence Cane, Margareth Naumburg e Edith Kramer, nos EUA, com Adrian Hill 

na Inglaterra e com Ulisses Pernambucano e Nise da Silveira no Brasil. Voltando um 

pouco mais na história, observa-se registros do uso da arte como prática terapêutica na 

Grécia antiga e, antes disso, que as pinturas nas cavernas também já mostravam o que 

pode-se considerar indícios da arteterapia, no que diz respeito à interações entre o 

mundo interno e externo.  Retornando ao Brasil, na década de oitenta, depois do 

chamado período “anos de chumbo”, nota-se que houve um desenvolvimento 

significativo das chamadas “Terapias Expressivas”, dando abertura às primeiras 

sementes da Arteterapia. Na década de noventa, surgem núcleos em Minas Gerais, e 

mais recentemente observa-se uma ampla expansão desta prática terapêutica de norte a 

sul do país. Em 1999 é criada a AARJ (Associação de Arteterapeutas do Rio de 

Janeiro), primeira do Brasil. No contexto atual, há a UBAAT (União Brasileira de 

Associações de Arteterapia) que abrange associações de arteterapia nos seguintes 
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estados: Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Norte. 

Philippini (2008, p. 13) considera 

 
a Arteterapia como um processo terapêutico, que ocorre através da utilização 

de modalidades expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas, 

configurarão uma produção simbólica, concretizada, em inúmeras 

possibilidades plásticas, diversas formas, cores, volumes, etc. esta 

materialidade permite o confronto e gradualmente a atribuição de 

significado às informações provenientes de níveis muito profundos da 

psique, que pouco a pouco serão apreendidas pela consciência.  

 

A AATA (Associação Americana de Arteterapia) diz que 

 
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 [...] é o uso terapêutico da atividade artística no contexto de uma 

relação profissional por pessoas que buscam desenvolvimento pessoal. Por 

meio do criar em arte  e do refletir sobre os processos e trabalhos artísticos 

resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de si e dos outros, 

aumentar sua auto-estima, lidar melhor com sintomas, estresse e 

experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e 

emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico. 
 

Em outras palavras, pode-se entender Arteterapia como um processo terapêutico 

de transformação individual ou grupal que se dá a partir da criação de imagens que 

podem representar conteúdos do inconsciente. Essas imagens são plasmadas através de 

modalidades expressivas como pintura, desenho, argila, etc. E podem ser produzidas a 

partir de estímulos geradores como filmes, contação de histórias, musicas, entre outros. 

As imagens são configuradas a partir das formas, das cores, do simbolismo que as 

representam. Estas imagens podem ter características arquetípicas, provindas do 

inconsciente coletivo. Segundo Jung (1977), há a necessidade de entender o símbolo, a 

imagem arquetípica a partir de uma vivência que reflita, que traga a experiência com o 

numinoso. Não é interpretação pela interpretação. Logo, cabe ao arteterapeuta ter 

“conhecimentos sobre desenvolvimento humano, teorias psicológicas, práticas clínicas, 
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tradições espirituais, multiculturais e artísticas e sobre o potencial curativo da arte.” 

(PHILIPPINI, 2008, p. 14). 

Vale frisar que a arteterapia com abordagem junguiana é um instrumento que 

ajuda a lidar com essa constante transformação que foi mencionada anteriormente, pois 

oferece 

   
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 o inconsciente 

e consciente. Este processo colabora para a compreensão e resolução de 

estados conflitivos, favorecendo a estruturação e expansão da personalidade 

através do processo criativo [e dialógico]. Estes símbolos presentes nas 

criações plásticas, poderão estar também presentes nas imagens oníricas e 

até 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, 2008, p. 17).  

 

Estes símbolos podem estar presentes também nos “insights” que temos ao longo 

da vida. Surgem como resquícios de pensamentos, mas tornam-se fortes a medida que 

permanecem na nossa consciência, que retornam por demais vezes. Parece um grito do 

inconsciente que quer ser escutado. Com o descaso desse “insight”, torna-se apenas mas 

um pensamento qualquer, oportuno ou não, como um sonho de pleno conteúdo 

simbólico esquecido ao amanhecer.  

A abordagem junguiana ainda parte da premissa  

 
que os indivíduos, no curso natural de suas vidas, em seus processos de 

auto-conhecimento e transformação, são orientados por símbolos [que] 

emanam do Self, centro de saúde equilíbrio e harmonia, representando para 

cada um o potencial mais pleno, a totalidade da psique e a essência de cada 

um. Na vida, o self, através de seus símbolos, precisa ser reconhecido, 

compreendido e respeitado. (PHILIPPINI, 2008, p. 17) 

 

O universo junguiano em arteterapia compartilha similaridades com outras 

abordagens teóricas, já que utiliza ferramentas terapêuticas compostas de modalidades 

expressivas como desenho, pintura, etc. “Uma das peculiaridades desta abordagem 

estará configurada na estratégia de amplificação do material simbólico produzido nas 
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sessões.” (PHILIPPINI, 2008, p.18). Cada atividade artística desempenha uma função 

específica, no que diz respeito às tentativas de acionar o inconsciente. Se há a intenção 

de que a energia psíquica flua como um rio, utiliza-se a pintura; se há a necessidade de 

se ter algo mais concreto, a modelagem, e assim por diante.  A escolha adequada pela 

modalidade expressiva em cada sessão é fundamental. No âmbito arteterapêutico, “Arte 

é entendida como Processo Expressivo, da forma mais ampla que se puder concebê-lo. 

Assim não estará abordando questões particulares de ordem estética, técnica ou 

acadêmica, nem vinculações do processo criativo à qualquer escola artística.” 

(PHILIPPINI, 2008, p. 13, grifo do autor). Em outras palavras, a estética que importa é 

a estética da alma.    

 O caminho criativo em Arteterapia 

 
 tem o propósito de concretizar, dar forma e, materialidade ao que é 

intangível, difuso, desconhecido ou reprimido. Sonhos, conflitos, desejos, 

afetos, energia psíquica que é bloqueada e precisa liberar-se e fluir, ganhar 

concretude e poder plasmar e configurar símbolos, que, assim, cumprem sua 

função de comunicar, estruturar, transformar e transcender. (PHILIPPINI, 

2008, p. 65) 

 

É importante que cada um possa descobrir ou reencontrar o canal expressivo que 

melhor estimula a liberação dos seus conteúdos internos, plasmando assim as imagens 

primordiais do inconsciente. No processo arteterapêutico, ainda existe a possibilidade de 

lançar mão dos estímulos geradores. Estes são usados para auxiliar a validação de 

hipóteses diagnósticas, pois abordam campos simbólicos específicos.  

A descoberta do canal expressivo mais facilitado para cada indivíduo favorece o 

desempenho criativo já que “a experiência de produzir rompe com a passividade, 

desenvolve a consciência crítica, e a solidariedade. Em lugar do simples consumidor, 

cria o agente, o criador consciente, o cidadão.” (PHILIPPINI, 2008, p. 75). 

Em Arteterapia, o “setting” terapêutico tem um papel essencial, pois funciona 

como um “temenos”, espaço sagrado de criação, labirinto formado de afetos e imagens. 

Assim será tratado, neste estudo, o espaço da biblioteca, pois pensar em Biblioteca 

como espaço sagrado de criação é apropriar-se do conceito de “Biblioteca Viva” que 

entende-a como espaço vivo e multidimensional. A idéia é aproveitar o ambiente da 

Biblioteca, levando em consideração a presença dos livros nas estantes. Que tratemos os 

livros como objetos que podem propiciar um ambiente agradável e sadio ao “setting” 
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terapêutico, a sessão. Nesse território, os adolescentes passaram parte da tarde 

desenvolvendo sua criatividade, imaginação, e dialogando sobre as questões 

arquetípicas da adolescência. 
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                                                          CAPÍTULO 2 

             LIVROS: REMÉDIOS PARA A ALMA 

 

                          
                        Imagem 5                          

Os livros são objetos transcendentes  

Mas podemos amá-los do amor táctil  

Que votamos aos maços de cigarro  

Domá-los, cultivá-los em aquários,  

Em estantes, gaiolas, em fogueiras  

Ou lançá-los pra fora das janelas  

(Talvez isso nos livre de lançarmo-nos)  

Ou  o que é muito pior  por odiarmo-los  

Podemos simplesmente escrever um 

 

               Trecho da música “Livros”, de Caetano Veloso 

 

Neste capítulo, serão mostrados alguns marcos no contexto histórico da 

biblioterapia, situando-os também no Brasil. Serão abordados alguns de seus conceitos, 

sua metodologia e algumas experiências de aplicações, consideradas pertinentes para 

este estudo. Por fim, uma breve conceituação dos componentes biblioterapêuticos.  
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2.1 Contexto Histórico 

 

A leitura como coadjuvante no tratamento de doenças físicas ou mentais remonta 

à antiguidade como aponta Götze (apud BENTES PINTO, 2005) quando fala de uma 

biblioteca para um doente que tirava proveitos terapêuticos da leitura, usando-a como 

um medicamento. Já Ribeiro (2006) aponta que nesse período a leitura de histórias era 

também usada para entreter crianças e adolescentes.  

Segundo Ferreira (apud RIBEIRO, 2006), o uso da leitura com objetivo 

terapêutico é existente desde o Egito Antigo, precisamente no tempo de Rammsés II, 

evidenciado pela frase que ele pôs na frente de sua biblioteca: “Remédios para a Alma”. 

Para este autor, as bibliotecas egípcias eram localizadas em templos que se chamavam 

“Casas da Vida”, sendo conhecidas como locais de conhecimento e espiritualidade. 

De acordo com Ribeiro (2006), na Grécia, fizeram a associação entre livros e 

tratamento médico espiritual ao conceberem as suas bibliotecas como a “Medicina da 

Alma”. Durante o Império Romano a leitura, procedida de discussões acerca das obras 

dos oradores, foi recomendada como tratamento médico por Aulus Corenlius Celsius. 

Na idade média, havia na Abadia de São Gall a inscrição “Tesouro dos Remédios da 

Alma”. Bentes Pinto (2005) mostra que na idade média os textos sagrados eram 

recitados durante cirurgias. De acordo com Ferreira (apud RIBEIRO, 2006), no oriente 

médio, por volta de 1272, o Hospital Al Mansur recomendava a leitura de trechos do 

Alcorão como parte do tratamento médico.  

Segundo Ribeiro (2006), Benjamim Rusch foi o primeiro norte-americano, em 

1802, a recomendar a leitura para doentes e, em 1810, recomendou a biblioterapia como 

apoio à psicoterapia para pessoas portadoras de conflitos internos, depressão, fobias ou 

medos e também para idosos.  

No século XX, na década de 30, a biblioterapia passou a ser vista como um 

campo de pesquisa, destacando-se Isabel Du Boir e Emma T. Foremman que se 

empenharam para mostrar a biblioterapia como ciência e não como arte. Em 1942 a 

pesquisadora Ilse Bry publicou um trabalho intitulado “Os aspectos médicos da 

literatura: um esboço bibliográfico”. Em 1949, Sofie Lazarsfeld publicou “O uso da 

ficção na psicoterapia” que mostrava a reação dos pacientes diante da leitura e 

reforçava a necessidade de auto-análise daqueles que pretendiam trabalhar com a 

biblioterapia. (FERREIRA 2003 apud RIBEIRO, 2006).  
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Bentes Pinto (2005) revela que no contexto da psiquiatria, a leitura foi vista com 

grande valor após 1800, sendo bastante utilizada por médicos nos Estados Unidos, no 

período de 1802 a 1853. Também que, por volta de 1904, a biblioterapia, como prática 

empírica, passou a constituir disciplina no campo da Biblioteconomia, tendo sido 

bastante utilizada nas bibliotecas públicas e em bibliotecas de hospitais. Aponta que, na 

Biblioteconomia, o uso da leitura como profilaxia, se deu a partir de 1906 e na 

psicologia, desde 1946. 

Bentes Pinto (2005) diz que, apesar da prática biblioterapêutica ser adotada 

desde a antiguidade, a literatura da área mostra que, apenas por volta de 1916, o termo 

biblioterapia apareceu, em artigo publicado no “Atlantic Mont”, escrito por Samuel 

McChord Crothers. De acordo com Pereira (apud BENTES PINTO, 2005), esta prática 

floresceu durante a primeira guerra mundial, quando bibliotecários leigos da Cruz 

Vermelha ajudaram a construir rapidamente bibliotecas nos hospitais do exército. 

Entretanto, para Bentes Pinto (2005) a pesquisa comprovando a leitura como recurso 

terapêutico só foi discutida em 1949 por Caroline Shrodes, em sua tese de doutorado 

intitulada “Biblioterapy: a theoretical and clinical experimental study”. Segundo Bentes 

Pinto (2006), em meados dos anos 50, esta comprovação estava ratificada em cerca de 

quatrocentos e um artigos publicados em periódicos científicos, percebendo-se aí a 

consolidação da biblioterapia. Ferreira (apud RIBEIRO, 2006) também aponta a 

importância de Shrodes, primeira PHD em biblioterapia, que lançou em sua tese as 

bases da biblioterapia atual.  

 

2.2 A Biblioterapia no Brasil 

 

 A prática biblioterapêutica começou no Brasil, conforme Almada (apud 

RIBEIRO, 2006), com projetos de extensão feitos na década de 70, destacando-se o 

projeto “Carro-Biblioteca”, realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Este projeto levava às vilas de Porto Alegre livros de lazer e de auxílio às atividades 

escolares. Outro em destaque foi o projeto “Caixas Estantes” que emprestava livros de 

literatura infantil para escolas tanto públicas quanto particulares. A autora mostra que a 

biblioterapia, sob o nome de “Hora do Conto”, era um projeto de leitura nos hospitais, 

asilos, creches e escolas e que o projeto “Livros de Cabeceira” também realizava 

sessões de leitura de contos em hospitais e emprestava livros para os pacientes.  
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Na década de 90, destaca-se a parceria entre a Biblioteca Nacional e a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro que resultou na criação da “Casa da Leitura”, 

lugar gerenciado pelo Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER). Desse 

projeto nasceu a proposta de uma biblioteca infantil, onde seriam realizadas sessões de 

contos infantis em enfermarias pediátricas do Hospital Gaffree Guinle. (ALMADA 

apud RIBEIRO, 2006) 

 Em 2000, de acordo com Ribeiro (2006), inicia-se o projeto “Biblioteca Viva em 

Hospitais”, desenvolvido com o apoio do Ministério da Saúde, da Fundação Abrinq, e 

do Citibank. Este projeto capacitou representantes do Instituto Fernandes Figueira, do 

Instituto de Puericultura Margatão Gesteira e do Hospital Municipal Jesus para o 

desenvolvimento de sessões de leitura de livros infantis em suas enfermarias 

pediátricas. Caldin, Moreno e Pinheiro apresentaram experiências de biblioterapia com 

crianças em hospitais localizados em Santa Catarina, no Ceará e na Paraíba.  

Como aponta Bentes Pinto (2005), ainda existiram outras experiências 

implementadas no Brasil em hospitais de São Paulo, no Instituto de Cegos em João 

Pessoa, no Instituto de Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha, em hospitais de Belém, entre 

outros. No Ceará, o curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará foi 

pioneiro com um projeto de pesquisa implantado para crianças com câncer, no bloco de 

oncologia do Hospital Infantil Albert Sabin. Em 1995, outro projeto foi posto em prática 

no “Lar Torres de Melo”, com pessoas idosas e outro na mesma linha foi implantado na 

“Casa de Nazaré”, em 2000. A partir de março de 2001 registrou-se outra experiência 

com crianças, residentes na “Casa da criança”, onde aconteceu até março de 2003. O 

autor deixa claro que tais experiências foram implementadas como projetos 

interdisciplinares entre os cursos de Biblioteconomia, Letras e Psicologia, por 

intermédio do Núcleo Cearense de Pesquisa da Criança (NUCEPEC). 

 

2.3 Conceituação 

 

Para Iser (apud CALDIN, 2001, p.33), “a idéia de que os textos literários 

mudam, em um sentido terapêutico, o estado psíquico do leitor que pode assim 

descobrir o verdadeiro significado já é algo tanto trivial.” Dessa forma, assinala Caldin 

(2001) que pode-se dizer que há uma terapia por meio de livros e que tal terapia recebe 

o nome específico de biblioterapia, originada de dois termos gregos “biblion” (livro) e 

“therapeia” (tratamento). A biblioterapia, como afirma Caldin (2005), admite a 
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possibilidade de terapia por meio da leitura de textos literários e contempla não apenas a 

leitura de histórias, mas também os comentários adicionais a ela. Propõe práticas de 

leitura que possam proporcionar interpretações sobre o texto. Dessa maneira, o sujeito 

cria novos sentidos ao lido, conforme exerce sua liberdade de interpretar. Pode-se dizer 

também que “as palavras não são neutras e, portanto, a linguagem metafórica tem a 

capacidade de conduzir o sujeito para além de si mesmo; é transcendental.” (CALDIN, 

2005, p. 14). Caldin (2001, p. 36) definiu biblioterapia “como leitura dirigida e 

discussão em grupo, que favorece a interação entre as pessoas, levando-as a 

expressarem seus sentimentos: os receios, as angústias, e os anseios.” Para a autora 

 
a biblioterapia constitui-se em uma atividade interdisciplinar, podendo ser 

desenvolvida em parceria com a Biblioteconomia, a Literatura, a Educação, 

a Medicina, a Psicologia e a Enfermagem5. Tal interdisciplinaridade 

confere-lhe um lugar de destaque no cenário dos estudos culturais. É um 

lugar estratégico que permite buscar aliados em vários campos e um 

exercício aberto a críticas, contribuições e parcerias. (CALDIN, 2001, p. 42)  

 

Bentes Pinto et. al. entendem a biblioterapia como 
 

práticas leitoras que utilizam textos verbais e não-verbais, como 

coadjuvantes no tratamento de pessoas acometidas por doenças físicas ou 

mentais ou ainda que enfrentam momentos de crise ou de dificuldades – 

exclusão, integração social, afastamento do convívio familiar, de 

comunicação etc. a fim de que os sujeitos, por aproximação ou projeção, 

possam sentir prazer com o texto e assim encontrem respostas para a catarse 

de seus conflitos, sejam eles físicos, mentais psicossociais etc. (BENTES 

PINTO et. al. 1995 apud BENTES PINTO, 2005, p. 39). 

 

Vale ressaltar, no entanto, que  

 
somente leitura sem um acompanhamento terapêutico, não se traduz em 

biblioterapia, pois esta atividade é pautada no encontro entre o individuo que 

está enfrentando uma situação específica, que busca encontrar o sentido para 

a sua vida, e aquele que possibilita alguns recursos para a concretização 

deste intento, ou seja, o bibliotecário com formação terapêutica, o psicólogo, 

                                                 
5 E por que não com a arteterapia? 



19 
 

 

o psicoterapeuta, o psiquiatra, ou ainda o bibliotecário em uma atividade 

conjunta com estes profissionais. (BENTES PINTO, 2005, p. 40). 

 

Shrodes (apud RIBEIRO, 2006, p. 116) definiu biblioterapia como “a prescrição 

de materiais de leitura que auxiliam o desenvolvimento da maturidade e que nutrem e 

mantêm a saúde mental.” Como “um processo dinâmico de interação entre a 

personalidade do leitor e a literatura imaginativa, que pode atrair as emoções do leitor e 

liberá-las para o uso consciente e produtivo.” (SHRODES apud CALDIN, 2001, p. 34). 

Para Rosenblatt (apud CALDIN, 2001, p. 34), “a literatura imaginativa6 é útil 

para ajustar o individuo tanto em relação aos seus conflitos íntimos como em conflitos 

com os outros.” Para a autora, “pensamento e sentimento estão interligados”. Por isso 

ela acredita que “o processo de pensamento reflexivo estimulado pela leitura seja um 

prelúdio para a ação.”  

 Indo ao encontro do conceito filosófico, Quaknin (apud CALDIN 2001, p. 36) 

diz que “a tese central da biblioterapia é que o ser humano, como criação contínua e em 

movimento constante, encontra suas forças no processo narrativo-interpretativo da 

atividade de leitura.” Para Quaknin, a biblioterapia é  uma filosofia existencial e uma 

filosofia do livro que marca que o homem é um ser dotado de uma relação com o livro, 

com a leitura e que essa relação permite ao homem compreender o texto e se 

compreender. Diz que o leitor ao interpretar, passa a fazer parte do texto interpretado.   

Um bom exemplo disso é o filme “História sem fim”; o protagonista, ao iniciar a 

leitura do livro, passa, de forma metafórica e fantástica, a fazer parte da história. Passa a 

dialogar com os personagens da história, embora não consiga acreditar nesse diálogo. O 

filme é uma grande metáfora ao ato de ler e de entregar-se, mergulhar em uma história, 

mas mostra também os efeitos terapêuticos do livro, da leitura, pois ao terminar o livro 

o personagem sente-se revigorado, pronto para enfrentar os problemas da vida e 

enfrenta.  

  Voltando ao conceito filosófico, Quaknin diz que o fundamento filosófico 

essencial da biblioterapia é “a identidade em movimento” ou a “identidade dinâmica”. 

Segundo Quaknin a identidade é um não lugar para a biblioterapia já que o ser humano 

é um ser de caminho, em marcha. Logo, ao lado da identidade estável, as marchas 

                                                 
6 “Literatura imaginativa é aquela cujo objetivo é explorar os sentimentos e tratar os problemas 

emocionais.” (MATTEWS ; LONSDALE apud CALDIN, 2001, p. 35). 
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distintivas do homem (caráter, nome, profissão, posição social), existe a identidade 

construída pelas identificações que são adquiridas pelos modelos, heróis, valores nos 

quais a pessoa se reconhece, seria a identidade dinâmica. Para o autor “as histórias, 

contadas ou lidas, propõem ao ouvinte ou leitor a possibilidade de mudança de direção 

da trajetória inicial de sua história.” (QUAKNIN apud CALDIN, 2001, p,. 37). 

Nesse sentido, Caldin (2001, p.37) assinala que “as personagens, as situações ou 

intrigas que aparecem nas histórias ficcionais permitem ao ouvinte ou leitor 

identificações literárias construídas a partir da identidade narrativa que circula entre o 

texto e a ação.” Diz que o leitor ou o ouvinte 
 

podem atribuir a si qualidades ou aspectos desejáveis da personagem da 

narrativa ficcional, absorvendo-os como se fossem  seus, bem como 

contribuir à personagem suas dores, fraquezas e conflitos, para livrar-se 

momentaneamente de sentimentos angustiantes e poder lidar com os mesmo 

[...] o leitor é a personagem transformadora da leitura. Não é mero agente 

passivo dos textos, mas sim fornecedor de sentido. A leitura, dessa forma, 

pressupõe atividade incessante, em que o leitor/ouvinte se movimenta pelo 

texto, sendo capaz de criar um novo texto a partir do lido/ouvido. É por isso 

que, na biblioterapia, se prioriza o diálogo.” (CALDIN, 2005, p. 16). 

 

2.4 Método e aplicação 

 

Segundo Caldin (2001), o método biblioterapêutico consiste em uma 

dinamização e ativação existencial por meio da dinamização e ativação da linguagem. 

As palavras não são neutras e a linguagem metafórica conduz o homem para além de si 

mesmo, ele se torna outro, livre no pensamento e na ação. A linguagem em movimento, 

o processo dialógico, é o fundamento da biblioterapia. A autora diz que no dialogo 

biblioterapêutico, o texto abre espaço para os comentários e interpretações que propõem 

uma escolha de pensamento e de comportamento. 

Vale deixar claro que  

 
a biblioterapia não se confunde com a psicoterapia, posto que esta última é o 

encontro entre paciente e terapeuta e a primeira se configura como encontro 

entre ouvinte e leitor em que o texto desempenha papel de terapeuta. Alem 

da leitura, os comentários, os gestos, os sorrisos, os encontros são também 
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terapêuticos à medida que fornecessem a garantia de que não estamos 

sozinhos. O texto une o grupo. (CALDIN, 2001, p. 37).    

 

Conforme Caldin (2005, p. 21), a troca de interpretações é o mais importante no 

dialogo biblioterapêutico, onde palavras e gestos, voz e corpo, unem-se para “fornecer a 

garantia de que o sujeito não está sozinho – ele pertence a um grupo e tira apoio dele. A 

intercoporeidade, aliada à intersubjetividade, transforma a leitura coletiva em um ato 

fenomênico.” A autora diz também que a troca de impressões sobre o que foi lido ou 

ouvido, dramatizado, cantado, visto em filmes, nem sempre processa-se pela linguagem 

verbal. Por esse motivo considera diálogo 

 
os gestos, os desenhos, as expressões faciais, o riso, os aplausos, e qualquer 

outra manifestação de apreço ou descontentamento pelo 

lido/contado/apresentado. Para que a terapia – aqui entendida como o 

cuidado com o ser – possa ser efetiva, a leitura, a contação ou a apresentação 

de um texto literário deve ser seguida pela conversa, discussão, debate 

(linguagem verbal) ou por qualquer outra forma de linguagem não verbal 

[modalidades expressivas em arteterapia] que indique interação com o texto. 

A interpretação da história é um exercício individual e um direito inalienável 

do leitor/ouvinte.  

 

Caldin (2001, p. 40) mostra que a aplicação da biblioterapia nas escolas é 

defendida por Kircher, pois o autor “acredita no alivio psicológico através do vivenciar 

as emoções do herói como um meio de liberar as emoções do leitor [ouvinte], mesmo 

que a leitura não produza uma reação imediata e sim, atrasada.” A autora aponta o 

estudo realizado por Fernández Vasquez, em 1989, que 

 
 através de um programa de leituras dirigidas, procurou despertar o gosto 

pela leitura e melhorar o quadro psíquico e mental da clientela. Propôs, 

adicionalmente, a implantação de um programa permanente de biblioterapia 

aos residentes no asilo, pois constatou uma diminuição dos quadros de 

ansiedade e depressão [...] após as sessões de leitura dirigida. (CALDIN, 

2001, p. 41) 
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2.5 Componentes Biblioterapêuticos 

 

Pode-se indicar como componentes biblioterapêuticos a catarse, o humor, a 

identificação, a introjeção, a projeção e a introspecção. A catarse é a “alegria serena” de 

que fala Aristóteles e pode ser entendida como “pacificação, serenidade e alívio das 

emoções. É nessa perspectiva que se enfoca a leitura de textos literários como 

desempenhando uma função catártica.” Para Caldin (2001, p. 38), esse entendimento 

não está em desacordo com a concepção moderna de catarse, “em que o termo é 

utilizado com referência à função libertadora da arte.”  

O humor, segundo Freud, configura-se como um triunfo do narcisismo já que o 

ego recusa-se a sofrer, é “a rebelião do ego contra as circunstâncias adversas, 

transformando o que poderia ser objeto de dor em objeto de prazer. É a ação do 

superego agindo sobre o ego a fim de protegê-lo contra a dor.” (FREUD apud CALDIN, 

2001, p. 38). 

 A Identificação, aspecto importante na teoria freudiana do desenvolvimento da 

personalidade, é “um processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, 

uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo o 

modelo desse outro.” (LAPLANCHE ; PONTALIS apud CALDIN, 2001, p. 39). 

 Na introjeção, “movimento in”, o sujeito faz passar, de modo fantástico, de 

“fora” para “dentro”, objetos e qualidade inerentes a esses objetos. (LAPLANCHE ; 

PONTALIS apud CALDIN, 2000). Para Caldin (2005) esse processo tem laços estreitos 

com a identificação.  

A projeção, segundo Caldin (2005, p. 39), é “transferência aos outros de nossas 

idéias, sentimentos, intenções, expectativas e desejos.” A projeção é a “operação pelo 

qual o sujeito expulsa de si e localiza no outro – pessoa ou coisa – qualidades, 

sentimentos, desejos, e mesmo ‘objetos’ que lê, desconhece, ou recusa nele.” 

(LAPLANCHE ; PONTALIS apud CALDIN, 2005, p. 39). 

A introspecção é a “descrição da experiência pessoal em termos de elementos e 

atitudes”. É a “observação, por uma determinada pessoa, de seus próprios processos 

mentais”. (MICHAELIS apud CALDIN, 2005, p. 39). Para Caldin (2005, p. 39), “a 

leitura, ao favorecer introspecção, leva o individuo a refletir sobre os seus sentimentos – 

o que é terapêutico, pois sempre desponta a possibilidade de mudança comportamental.” 
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CAPÍTULO 3 

ADOLESCÊNCIA 

 

 
          Imagem 6 

 
É importante ajudar aos jovens leitores a se apropriarem do mundo, da 

cultura ou da poesia, através de livros, pois a leitura é um dos instrumentos 

fundamentais para a formação da cidadania, vista aqui como uma habilidade 

humana que permite o acesso do povo aos bens culturais já produzidos e 

registrados pela escrita e, portanto, como meio de conhecimento e crítica dos 

fatos históricos, científicos, etc. (COELHO apud RIBEIRO, 2006, p. 117).   

 
 Etimologicamente, a palavra adolescência vem do latim “adolescere” que 

significa crescer. Entretanto, desde o nascimento a criança vai crescendo e nem sempre 

é chamada de adolescente. Isso porque existe um momento no crescer da criança que 

chama a atenção devido à intensidade que tudo se processa e às fortes modificações no 

seu comportamento. Adolescência torna-se, então, a fase de vida que apresenta 

crescimento acelerado, intenso, com modificações substanciais no modo de proceder. 

(NÉRICI, 1960, p. 27) 

 Conceituando adolescência a partir do pensamento filosófico ver-se-á que 

Rousseau dizia que na fase da adolescência é que o homem nasce de verdade para a 
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vida, que a adolescência é uma espécie de formação do indivíduo, uma verdadeira 

recriação. Já Platão, dominado pelo mundo das idéias, caracterizou-a como uma 

embriaguez espiritual. Aristóteles batizou essa fase de a idade cheia de desejos e que é 

capaz de fazer tudo o que lhe ocorra. É certo que ela não deixa de nos dar a impressão 

de uma embriaguez de emoções. Talvez, por ser a “fase mais crítica de todas e a mais 

sujeita a desvios de comportamento.” (NÉRICI, 1960, p. 25). 

 Segundo Nérici (1960, p. 25), é perceptível notar a importância psicológica que 

Sprenger atribui à adolescência, em seu clássico livro “Psicologia de la edad”, já que na 

referida obra a adolescência é considerada não apenas como a fase do desenvolvimento 

da vida do homem, mas também como a idade que se encontra entre a típica estrutura 

psíquica da criança, ainda não estruturada, e a estrutura psíquica já bem diferenciada do 

homem e da mulher, isto é, a transformação da mentalidade infantil para a adulta que 

ocasiona um autêntico renascer mental que marca a essência dessa fase de vida.  

 A adolescência é uma fase de crescimento tanto somático como psíquico, tanto 

exterior como interior. É uma fase de crescimento biológico acompanhado de alterações 

funcionais, crescimento psicológico e social. Para Nérici (1960) é uma fase de 

crescimentos em todas as direções, material, social e espiritual e por isso é preciso 

compreender que, sendo uma fase evolutiva de crescimento em todas as direções, ela 

cria também desajustamentos em todas as direções, sejam biológicos, psicológicos ou 

sociais. 

Como a formação do homem não é privilégio, desta ou daquela idade, mas 

resultante do tratamento, da experiência e da orientação que se tenha dado nas fases 

anteriores, a problemática da adolescência, sua duração e intensidade, depende muito 

das fases anteriores (infância e pré-adolescência). Em outras palavras, o estudo da idade 

evolutiva tem sua culminância na determinação do processo que conduz à formação da 

personalidade. E a formação da personalidade não é produto especifico de uma 

determinada fase, mas é o fruto de longo processo que se inicia desde a concepção e que 

pouco a pouco se desenvolve, se enriquece, se completa, de forma lenta ou rápida, 

levando-se em consideração as diversas condições ambientais, físicas e psíquicas. 

(NÉRICI, 1960) 

Na abordagem da pedagogia Waldorf, a faixa etária do grupo desse estudo 

corresponde ao “terceiro setênio” (14 a 21 anos). Segundo essa abordagem, nesse 

período o jovem começa a desenvolver a sua ação no mundo, a mãe e o professor cedem 

lugar para a ‘turma. Ele se torna adepto de modismos e grifes para se sentir seguro 
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externamente, o jovem só aceita autoridades autênticas. Há a queda do paraíso, isto é, a 

separação dos sexos e a estreita relação com o corpo, sendo sua aparência de grande 

importância. Observa-se uma forte crise existencial e a busca por uma profissão. Nesse 

setênio, o jovem vive entre a necessidade de uma síntese e a vida dos instintos. Entre o 

pensar lógico e crítico que contrasta com um forte idealismo. (MATOS, [s.d.]). 

Segundo Nérici (1960) é uma fase evolutiva que se estende, aproximadamente, 

dos dez/doze anos aos dezessete/dezenove anos, caracterizada por fortes transformações 

somático-fisiológicas, por alterações no psiquismo e nas relações sociais que podem 

provocar, no indivíduo, verdadeiras crises de natureza biológica, psicológica e social. 

Essas crises podem ser consideradas mais ou menos intensas, pois dependem de uma 

série de fatores, principalmente, do estado de preparação do indivíduo para fazer frente 

a tais alterações. (NÉRICI, 1960, p. 28).  

 Nesse sentido, a adolescência pode ser considerada como uma fase de 

desequilíbrio. O crescimento físico cria uma estranheza em relação ao corpo, que 

começa a alterar-se em proporções, sensações e automatismos. Logo, “há de haver uma 

readaptação do individuo ao seu próprio corpo.” (NÉRICI, 1960, p. 28). Esse 

estranhamento com o corpo, levando em consideração as questões estéticas e o padrão 

de beleza concebido pela sociedade, vendido nos meios de comunicação, pode 

contribuir para as crises psicológicas do individuo e modo de agir na vida.  

O desenvolvimento mental passa a criar conflitos interiores, devido, 

principalmente, ao desenvolvimento do espírito crítico, já que os valores e os fatos 

estabelecidos, tidos como certos passam a ser colocados em indagação, ou seja, todos os 

fatos passam a ser observados sob um ângulo de maior perspicácia e penetração  em que 

se nota, perfeitamente, que “o mágico vai cedendo, não sem muito sofrimento, ao 

lógico.” (NÉRICI, 1960, p. 28).  

O crescimento social, no sentido de projeção do indivíduo para além das 

fronteiras da família e da escola, cria, também, conflitos para o adolescente. Havendo a 

descoberta das possibilidades de contato e relações com o mundo externo, o adolescente 

realiza uma libertação dos laços restritos da família e da escola. Com estímulos vindos 

da esfera social e com reflexos no psiquismo, desenvolvem-se conflitos de ordem 

moral, política e econômica. Daí surgem as indagações, os “por quês?”. Por quê existem 

as desigualdades sociais, as injustiças, a hipocrisia das relações sociais, a miséria que 

reduz a dignidade dos homens?  (NÉRICI, 1960, p. 28-29). Indagações e mais 
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indagações que fazem o adolescente sentir que carrega o mundo nas costas, um 

sofrimento ímpar. 

Há uma apreciação que não pode deixar de ser refletida por ser considerada 

como possível causa de desajustes na adolescência. É o fato de o adolescente ter de 

passar muito tempo preparando-se para ingressar nas atividades dos adultos.  
 

Esta espera, para entrar em atividade efetiva na sociedade, seria um fator 

sério de conflitos, de insegurança e de preocupações [isto é] as condições 

biológicas e psicológicas amadurecem suficientemente para uma vida adulta, 

bem antes que o adolescente consiga habilitações de natureza social que lhe 

possibilitem o exercício de uma profissão, conseqüente ganho de vida e 

constituição de família. Esse período de espera, de retardamento em entrar 

no exercício pleno da vida adulta, é que seria causa dos muitos conflitos da 

adolescência.” (NÉRICI, 1960, p. 29). 

 

 A adolescência desenvolve-se em dois planos, o da ruptura de equilíbrio, do 

desequilíbrio e desassossego, e o da tentativa de reequilíbrio, de recuperação 

biopsicologica em que há a tentativa de fazer as pazes consigo mesmo e como mundo. E 

“é no final desta fase que o adolescente ingressa na vida adulta.” (NÉRICI, 1960, p. 31). 

Para este estudo a segunda fase, a de reequilíbrio, é que interessa já que se estende dos 

13-16 aos 17-19, faixa etária do grupo formado.  Nessa fase em que são atenuadas as 

revoluções biológicas e começa a existir o esforço de adaptação às novas condições de 

vida, o adolescente tenta reestabelecer o equilíbrio perdido, tenta “conseguir um lugar 

na sociedade no intuito de satisfazer sua ânsia de independência.” (NÉRICI, 1960, p. 

33). 

 É preciso deixar claro que os limites de idade são flutuantes, não rígidos, 

podendo variar de adolescente para adolescente. Em verdade, o que caracteriza as fases, 

não são as idades, e sim os tipos de atitudes e comportamentos apresentados pelo 

adolescente. Assim também o é com as crises, já que nem todas se desenvolvem nos 

espaços de tempos indicados e nem são superadas dentro dos mesmos limites. A 

intensidade das mesmas pode variar de adolescente para adolescente, dependendo do 

estado de saúde, do amparo ou desamparo que venha a ter antes e durante este difícil 

período evolutivo. Mas, é fato que, havendo uma boa infância poderá haver uma 

adolescência menos agitada e havendo má infância é quase certo existirem crises mais 

acentuadas e prolongadas. (NÉRICI, 1960, p.33) 
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 Nesta fase, estabelecem-se, no espírito do adolescente, muitos conflitos de vários 

aspectos, porém não é certo que todos eles sejam superados, muitos podem perdurar 

como espectros da adolescência que projetam-se ao longo de toda a vida do indivíduo. 

Vale ressaltar que a vida em um ambiente sadio, organizado atenua estes conflitos, 

fazendo com que o adolescente supere, de forma mais rápida, suas dificuldades. 

(NÉRICI, 1960, p. 34). Esta é a intenção deste trabalho, criar na biblioteca este lugar 

sadio, de transformações, um verdadeiro território sagrado de criação e de diálogos que 

entendam e reflitam sobre as questões arquetípicas da adolescência. Para que essas 

questões sejam melhor entendidas é importante ressaltar aqui o conceito de arquétipo e 

depois apontar alguns arquétipos correspondentes a essa fase, assim como alguns mitos 

e narrativas.  

Segundo Jung (apud RAFFAELLI, 2002, p. 31), “há um pensamento nas 

imagens primordiais7, nos símbolos, que são mais antigos que o homem histórico e 

nascidos com ele desde os tempos mais antigos e, eternamente vivos, sobrevivem a 

todas as gerações e constituem os fundamentos da nossa alma”. Podemos usar esse 

pensamento como pano de fundo para o conceito de arquétipo e apontar que para Jung 

essas imagens primordiais são como “órgãos psíquicos” e que para Raffaelli (2002, p. 

30), esses “órgãos psíquicos são as ‘antenas’ da psique humana coletiva, arcabouço de 

todo o imaginário criado pela humanidade, pela qual captam-se e atualizam-se as 

imagens.” É importante frisar que os arquétipos manifestam-se pelos símbolos e que o 

arquétipo pode permanecer o mesmo, mas o símbolo pode se transformar.  

Para Jung (apud RAFFAELLI, 2002, p. 24), o arquétipo é  
 

a parte herdada da psique, que manifesta-se como padrões imagéticos do 

inconsciente coletivo aos complexos do inconsciente individual, como 

imagens atratoras de significado [...] É uma aptidão imaginária da psique, que 

reaviva imagens coletivas de significância biológica e histórica como 

“categorias herdadas”. 

 

 Raffaeli (2002, p. 24) aponta que “os períodos de crise são os mais suscetíveis 

ao surgimento das imagens do inconsciente coletivo.” E como a adolescência é 

                                                 
7 “As imagens são qualificadas como primordiais quando apresentam conteúdos arcaicos, isto é, 
estabelecem relações de significado com motivos mitológicos que são partilhados por toda a 
humanidade.” (RAFFAELLI, 2002, p. 25). Para Jung (apud RAFFAELLI, 2002, p. 25), “a imagem 
primordial é a origem da idéia,, conceito generalizador que está na base dos demais conceitos racionais. 
Esse princípio racional é, então, uma expressão codificada da imagem primordial.”  
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considerada uma fase de crise, é interessante observar essas imagens, neste estudo, 

tendo a atenção para essa abordagem arquetípica, para que haja a possibilidade de 

reconhecer o símbolo presente, recorrente ou não e identificar os arquétipos e suas 

narrativas que melhor podem ser trabalhadas com o grupo de adolescentes. 

Como ilustração de alguns arquétipos da adolescência, temos o arquétipo do 

anti-herói, representado pela narrativa de Peer Gynt, Carlitos, entre outros; temos os 

arquétipos do herói, do explorador e do amante que estão intrinsecamente relacionados 

e podem ser exemplificados pelas narrativas mitológicas de Adônis, Hércule, Heráles, 

Eros, entre outros. Vale ressaltar que estas narrativas e mitos servem para trabalhar a 

formação da identidade dos adolescentes e que neste processo, por conta do tempo 

hábil, só foram usadas as narrativas de Heracles e Eros.  Como é necessário usar a 

criatividade e a imaginação para compreender essas narrativas, o capítulo adiante 

discorre sobre estes dois componentes. 
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CAPÍTULO 4 

CRIATIVIDADE E IMAGINAÇÃO 

 

 
                                          Imagem 7 

Os setores mais poderosos da sociedade não têm       

nenhuma intenção de privilegiar a imaginação e a 

criatividade por não desejarem que as pessoas 

aprendam a pensar, já que o pensamento criativo 

seria a arma mais eficaz de transformação do mundo 

e, logo, uma ameaça à ordem social estabelecida e 

vantajosa para eles. 

Ruth Rocha 

 

A criatividade e a imaginação estão relacionadas e são muito importantes neste 

estudo. Verificou-se que seria de grande importância estimulá-las no grupo de 

adolescentes. A criatividade por entender-se que é a matéria prima do processo 

arteterapêutico. Já a imaginação por compreender-se que está inserida diretamente no 

contexto da prática leitora (uso do livro como estímulo gerador), pois para entender o 

texto, perceber as entrelinhas, transcender ao que está sendo lido, é preciso imaginar e 

imaginar usando a criatividade. Este capítulo busca compreender alguns aspectos da 

criatividade e da imaginação, no intuito de que essa compreensão possa ajudar a 

desbloquear os obstáculos que impedem o fluxo natural da expressão desses dois 

elementos no grupo. 
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4.1 Criatividade 

 

 
                                      Imagem 8 

                                    

 “Olhar para o processo criativo é como olhar dentro de um cristal:  

  quando fixamos os olhos numa face, 

vemos todas as outras refletidas.”  

Stephen Nchmanovitch  

 

Segundo Ostrower (1987, p. 53), “a criatividade e os processos de criação são 

estados e comportamentos naturais da humanidade. Naturais, no sentido do próprio e 

também do espontâneo em que todo fazer do homem se torna um formar.” Para a autora 

a criatividade é inerente à condição humana. 

Da mesma forma é o pensamento de Rodari (1982, p.9) quando diz que  
 

a criatividade é uma característica do homem e não um dom concedido a 

poucos e que a divisão injusta do trabalho, a educação concedida apenas aos 

privilegiados, a falta de estímulos adequados no ambiente em que se cresce a 

maioria das crianças é que faz com que a criatividade pareça manifestar-se 

apenas em poucas pessoas. 

 

Nessa linha de reflexão, surge Nachmanovitch (1993, p. 21, grifo do autor) ao 

dizer que “o que temos de expressar já existe em nós, é nós, de forma que trabalhar a 

criatividade não é uma questão de fazer surgir o material, mas de desbloquear os 

obstáculos que impedem seu fluxo natural.” Para o autor o processo criativo é um 

caminho espiritual, uma aventura que “fala de nós, de nosso ser mais profundo, do 
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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.” (NAMANOVITCH, 1993, p. 24).  

Hillman (apud TEIXEIRA, p. 223), apoiando-se em Jung, considera “o ato 

criativo como um instinto, presente em todos os seres humanos, o qual não pode ser 

ensinado, na medida em que é uma energia originada além da psique.” 

Nachmanovitch (1993, p. 23) diz que “a criatividade é a harmonia de tensões 

opostas, encapsuladas na nossa idéia de lîla, ou brincadeira [criatividade] divina.” Para 

o autor, conforme acompanhamos “o fluxo de nosso próprio processo criativo, 

oscilamos entre dois pólos. Se perdermos a alegria, nosso trabalho se torna grave e 

formal. Se abandonarmos o sagrado, nosso trabalho perde contato com a terra em que 

vivemos.” 

De acordo com Jung (apud ROSA, 1999, p. 75), a criatividade é uma função 

psíquica natural com função estruturante e não uma sublimação dos instintos sexuais, 

segundo postulou Freud; a arte pode e deve ser usada como componente de cura, além 

da criatividade ter essa função em si mesma; que “este processo natural [criatividade]  

se realiza por intermédio de símbolos presentes em todas as expressões artísticas, como 

nos sonhos e nas fantasias.” 

No que diz respeito aos processos criativos, Ostrower (1987, p. 51) diz que 

 
representam, na origem, tentativas de estruturação, de experimentação e 

controle, processos produtivos onde o homem se descobre, onde ele próprio 

se articula à medida que passa a identificar-se com a matéria. São 

transferências simbólicas do homem à materialidade das coisas e que 

novamente são transferidas para si [...] formando a matéria, ordenando-a, 

configurando-a, dominando-a, também o homem vem a se ordenar 

interiormente e a dominar-se. Vem a se conhecer um pouco melhor e a 

ampliar sua consciência nesse processo dinâmico em que recria suas 

potencialidades essenciais. 

 

Nachmanovitch revela que não se pode falar do processo criativo sem observar o 

que lhe cria obstáculos, todo o lado “viscoso que o bloqueia, aquela insuportável 

sensação de estar atolado, de não ter nada a dizer [ou simplesmente dizer ‘eu não sei 

desenhar’, ‘eu não sei pintar’, ‘eu não sei fazer’, etc.].” Para ele, também não se pode 

falar “de um processo criativo, porque as personalidades são diferentes e o processo 
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criativo de uma pessoa não é igual ao de outra.” (NACHMANOVITCH, 1993, p. 22, 

grifo do autor). 

Nesse sentido, Ostrower diz que  
 

cada materialidade abrange, de início, certas possibilidades de ação e outras 

tantas impossibilidades. Se as vemos como limitadoras para o curso criador, 

devem ser reconhecidas também como orientadoras, pois dentro das 

delimitações, através delas, é que surgem sugestões para se prosseguir um 

trabalho e mesmo para se ampliá-lo em direções novas. De fato, só na 

medida em que o homem admita e respeite os determinantes da matéria com 

que lida como essência de um ser, poderá o seu espírito criar asas e levantar 

vôo, indagar o desconhecido. (OSTROWER, 1987, p. 32). 

 

Para Nachmanovitch (1993, p. 23), 

 
o conhecimento do processo criativo não substitui a criatividade, mas pode 

evitar que desistamos dela quando os desafios nos parecem excessivamente 

intimidadores e a livre expressão parece bloqueada. Se soubermos que 

nossos inevitáveis contratempos e frustrações são fases do ciclo natural do 

processo criativo, se soubermos que nossos obstáculos podem se transformar 

em beleza, poderemos perseverar até a concretização de nossos desejos. Essa 

perseverança é muitas vezes um verdadeiro teste, mas há meios de passar 

por ele, há placas de sinalização. E a batalha, que é certamente para toda a 

vida vale a pena. É uma batalha que gera um incrível prazer e uma enorme 

alegria. Todas as nossas tentativas são imperfeitas, mas cada uma dessas 

tentativas imperfeitas traz em si a oportunidade de desfrutar um prazer que 

não se iguala a outro.    

 

Lowen (1970, p.26) relaciona a criatividade com o prazer e diz que  

 
todo ato criativo se inicia com uma excitação de prazer, passa por uma fase 

de germinação e culmina com a alegria da expressão. A excitação inicial é 

devida a uma inspiração [...] O final da criação é marcado pela descarga de 

toda a tensão, pela sensação de profunda satisfação e realização e pela 

alegria de liberação. O processo criativo é motivado, do princípio ao fim, 

pela busca de prazer. 
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Para Lowen (1970, p. 26), “o prazer não só fornece a força motriz para o 

processo criativo, como também é o produto desse processo. A expressão criativa é uma 

forma de vivenciar o mundo.” O autor ainda diz que a criatividade envolve a 

transformação de uma conceituação em objeto, mas que se deve reconhecer que “nem 

toda ação criativa é transformada em objeto material [e que] o ato criativo pode ser 

definido como qualquer forma de expressão que traz novos prazeres e um novo 

significado à vida.” (LOWEN, 1970, p. 27) 

Para Lowen (1970, p.27), todo prazer é um novo prazer, logo, “qualquer ação ou 

qualquer processo que aumente o prazer ou que contribua para um maior 

aproveitamento da vida é parte de um processo criativo.” Para o autor, “cada ato de uma 

pessoa pode ser uma oportunidade para a expressão criativa [...] a palavra certa no lugar 

certo é um ato criativo.” 

Lowen (1970, p. 27), ainda diz que  
 

o prazer e a criatividade estão relacionados dialeticamente. Sem prazer não 

haverá criatividade. Sem uma atitude criativa perante a vida, não haverá 

prazer. Essa dialética surge do fato de ambos serem aspectos positivos da 

vida. A pessoa viva é sensível e criativa. Através da sensibilidade coloca-se 

em harmonia com o prazer e através do impulso criativo procura sua 

realização. O prazer na vida encoraja a criatividade e a comunicação, e a 

criatividade aumenta o prazer e a alegria de viver.”   

 

4.2 Imaginação  

 

 
                                        Imagem 9 

                                                                          “...porque Wang-Fô amava a imagem das coisas 
                                                           e não as coisas em si mesmas.”  

 
                                                                                          Trecho extraído do romance “A obra em Negro”,  
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                                                                                           de Marguerite Yourcenar. 
 

Hillman (apud TEIXEIRA, 2006, p. 220), a partir de Jung, refere-se a uma 

subnutrição do sentimento pessoal e que essa subnutrição do sentimento, da 

sensibilidade e da imaginação tem as devidas conseqüências: domesticação das 

imagens, simplificações deformantes das imagens, dosagem da fantasia, uso pervertido 

da imagem. Para Plotino e Jung “o homem privado de imagens é um estranho para si 

mesmo, inconsciente de sua existência, incapaz de aperceber sua constituição íntima.” 

(RAFFAELLI, 2002, p. 35). Daí a importância da imaginação neste estudo. Mas, antes 

de conceituar a imaginação, veremos, adiante, o conceito de imagem e seu processo de 

formação e, em seguida, aspectos do imaginário, pois esses três conceitos – imagem, 

imaginação e imaginário – estão intrinsecamente relacionados, até mesmo em sua 

origem etimológica, todos derivam do latim “imago-ginis”.  

Para Bachelard (apud FREIRE, 1990, p. 2, grifo do autor), a imagem é “um 

começo absoluto [...] seria uma meta-fora, conduzindo para fora de si”. Para Jung (apud 

RAFFAELLI, 2002, p. 25), imagem é  

 
uma expressão concentrada da situação psíquica como um todo [...] tanto 

inconsciente quanto consciente [...] é a condição do pensamento consciente, 

possuindo um conteúdo representacional específico radicado no 

inconsciente, que só pode ser reconhecido pela psique justamente através da 

imagem que o representa [...] as imagens seriam produtos dos processos 

corticais e da ação biológica autônoma.”    

  

Jung (apud RAFFAELLI, 2002, p. 27-28), diz, no sentido de representação da 

palavra “imagem”, que “uma ‘entidade psíquica’ só pode ser um conteúdo consciente 

[...] precisamente quando possui a qualidade de imagem.” Por isso o autor chama de 

imagens “a todos os conteúdos conscientes porque são reflexos de processos que 

ocorrem no cérebro”. Jung revela que 

 
percebemos apenas as imagens que nos são transmitidas indiretamente, 

através de um aparato nervoso complicado [...] A conseqüência disto é que 

aquilo que nos parece como uma realidade imediata consiste em imagens 

cuidadosamente elaboradas e que, por conseguinte, nós só vivemos 

diretamente em um mundo de imagens [...] Nós somos subjugados por um 

mundo que foi criado por nossa psique.” (apud RAFFAELLI, 2002, p. 29)  
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 Raffaelli (2002, p. 29, grifo do autor) diz que  

 
o processo pelo qual a alma toma consciência formando uma imagem é 

denominado de antilepsis ou ‘apreensão consciente’. [Que] esse processo 

ocorre tanto em relação à percepção humana quanto à intuição. A atividade 

antiléptica ou imagética é o centro da ação humana cotidiana, permitindo ao 

homem separar-se do seu entorno e agir como um indivíduo, um sujeito 

atuando sobre objetos.    

 

Para Plotino (apud RAFFAELLI, 2002, p. 34), “as imagens partem de um centro 

– que é o centro da própria alma – que reflete o self. Esse self é inconsciente e só é 

apreendido pelo esforço concentrado da atenção.” 

Para Ostrower (1987, p. 32), o imaginar 

 
seria um pensar específico sobre um fazer concreto [...] isto é, voltado para a 

materialidade de um fazer, não há de se ver o ‘concreto’ como limitado, 

menos imaginativo ou talvez não-criativo. Pelo contrário, o pensar só poderá 

tornar-se imaginativo através da concretização de uma matéria, sem o que 

não passaria de um divagar descompromissado, sem rumo e sem finalidade. 

Nunca chegaria a ser um imaginar criativo. Desvinculado de alguma matéria 

a ser transformada, a única referencia do imaginar se centraria no próprio 

indivíduo, ou seja, em certos estados subjetivos desse individuo cujos 

conteúdos pessoais não são suscetíveis de participação por outras pessoas. 

Seria um pensar voltado unicamente para participação por outras pessoas. 

Seria para si, suposições alienadas da realidade externa, não contendo 

propostas de transformação interior, da experiência, nem mesmo para o 

indivíduo em questão. 

 

Corresponde a um traduzir na mente certas disposições “que estabeleçam uma 

ordem maior, na matéria e ordem interior nossa. Indaga-se, através das formas 

entrevistas, sobre aspectos novos nos fenômenos, ao mesmo tempo em que se procura 

avaliar o sentido que esses fenômenos novos podem ter para nós.” (OSTROWER, 1987, 

p. 34). Visto o conceito de imagem e seu processo de formação, veremos agora o que 

alguns autores dizem sobre a imaginação.  

Para Aristóteles (apud RAFFAELLI, 2002, p. 27), “a imaginação (phantasia) 

funciona como um intermediário entre a percepção (aisthesis) e o pensamento intuitivo 
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(noesis). Plotino (apud RAFAELLI, 2002, p. 27) atribui um papel fundamental para a 

imaginação na vida psíquica ao dizer que “constitui-se no aspecto distintivo de toda a 

experiência consciente [...] propriamente humana.” Plotino ainda diz que “toda cognição 

opera através de imagens que têm seu princípio na alma, e a imaginação é a 

intermediária entre o pensamento e a natureza.”. Ele propõe, dessa maneira, uma 

psicologia imagética, um estudo da alma através de suas imagens (algo que também 

concerne à arteterapia). Para Plotino “mesmo a capacidade racional – a parte racional da 

alma – é vista com uma imaginação conceptual. Essa particularidade é que torna o 

homem um ser racional.” O autor ainda diz que “a atividade da imaginação manisfesta-

se como um poder de apreensão que distingue o próprio (sujeito) do outro (o objeto) de 

modo a torná-lo uma parte de si (da alma) como uma imagem (eidolon).” (PLOTINO 

apud RAFFAELLI, 2002, p. 28). 

 Plotino (apud RAFFAELLI, 2002, p. 29) acredita que “um poder de imaginação 

é necessário para a vida anímica como elo à atuação conjunta dessa dupla faculdade 

humana de captar o mundo material como essência perceptiva (eide aistheta) e de 

pensá-lo segundo conceitos como essência racional (eide noeta), faculdade essa que cria 

(percebendo e analisando) seus objetos.”  

  De acordo com Raffaelli (2002, p. 30), a imaginação é “que nos faculta separar 

o sujeito da consciência dos objetos, senão cairíamos na atividade natural (biológica) 

inconsciente, incapaz de elevar-se além das aparências sensoriais até a intuição (noeis) 

das formas primeiras.” Em suma, a imaginação é “um movimento anímico derivado da 

percepção, cujo resultado são as imagens, que persistem na memória mesmo após do 

desaparecimento das sensações que causaram.” (RAFFAELLI, 2002, p. 27). Podemos 

dizer que todo esse composto de imagens que persistem na memória dos indivíduos 

formam o imaginário. 

Durand, teórico e discípulo de Plotino e Jung, que concebeu as “Estruturas do 

Imaginário”, diz que o imaginário é o centro da habilidade do homem para transcender e 

que se realiza na forma de imagens simbólicas e de narrativas arquetípicas. O contexto 

do pensamento de Durand se dá no processo de remitologização. Este conceito promove 

o imaginário como matriz de uma “mitopoiésis”, isto é, a habilidade que todo sujeito 

possui de elaborar o mundo e a si mesmo através do mito. Reconhecendo a centralidade 

do mito, Durand formula o conceito de “Mitodologia” que se fundamenta no dinamismo 

das imagens que se organizam em narrativas e que possuem relações com os mitos; 

divide-o em “Mitocritica” e “Mitálise”. A análise critica de uma obra literária tem três 
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momentos: a procura dos mitemas; o exame das situações que envolvem as personagens 

e os cenários; a localização das diferentes lições do mito e suas correlações com os 

mitos de outra época e cultura. Este terceiro momento abre caminho para a “Mitálise” 

que é a identificação do mito dominante de uma época, grupo, povo ou tribo.  Existem 

outros aspectos do imaginário na teoria de Durand, mas esse conceito de mitodologia é 

muito importante para este estudo já que a proposta é trabalhar com as narrativas 

contidas nos livros. 

Teixeira (2006, p. 218), numa perspectiva durandiana, diz que 

 
é através do imaginário que nos reconhecemos como humanos, conhecemos 

o outro e apreendemos a realidade múltipla do mundo. É o próprio 

imaginário que, por meio do processo de simbolização, define as 

competências simbólico-organizacionais dos indivíduos e grupos, 

organizando as experiências e as ações humanas. São os processo de 

simbolização que permitem ao ser humano assumir sua humanidade, tomar 

consciência da condição própria dos seres vivos, ou seja,  do seu destino 

mortal. Para Durand (1967), o universo junguiano é simbólico e só é 

“humano” na medida em que o homem atribui sentido às coisas e ao 

mundo”. 

 

A partir dessa perspectiva a autora discorre e revela aspectos sobre uma 

pedagogia, denominada “Pedagogia do imaginário”. Ela diz que    

 
uma pedagogia do imaginário não é um processo terapêutico, portanto, 

mesmo que, no horizonte distante, ela possa contribuir para o processo de 

individuação, este não é o seu fim imediato. Processo psíquico lento e 

gradual de crescimento e maturação, o caminho da individuação leva à 

realização mais completa das qualidades coletivas do ser humano. Jung 

(1987) acredita que é a realização das qualidades individuais o fator 

determinante de um melhor rendimento social.” (TEIXEIRA, 2006, p. 222) 

 

 Teixeira (2006, p. 223) diz que, embora uma pedagogia do imaginário possa 

“contribuir para o processo de individuação, para uma educação da alma, fertilizando-a 

com os hormônios do imaginário, não lhe cabe adentrar no reino da psique, cujos 

conteúdos autônomos nem sempre podem ser domados e humanizados.” A autora ainda 

diz que  
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uma pedagogia do imaginário não é um conjunto de técnicas ou estratégias de 

ensino e muito menos uma disciplina cujo conteúdo trate do imaginário ou da 

criatividade. Ao contrário, o imaginário precisa ser reconhecido e 

considerado em todas as atividades e disciplinas porque a lógica e o 

imaginário formam o tecido do espírito, o que significa integrar razão e 

imaginação.” (TEIXEIRA, p. 224, grifo meu) 

 

Deste modo, uma pedagogia do imaginário “ancora-se numa ‘razão simbólica’ e 

requer uma linguagem [arteterapia] que permita a comunicação simbólica, lembrando 

que o simbólico é aquilo que implica alguma coisa além de seu significado manifesto.” 

(TEIXEIRA, 2006, p 224). Isto é, a vivência do arquétipo, não apenas interpretação por 

interpretação do símbolo, como se refere Jung.  

Teixeira (2006) faz uma reflexão: o que significaria, então, ensinar alguém a se 

comportar imaginativamente? Para a autora comportar-se imaginativamente é agir 

criativamente. E se não é possível ensinar a alguém a se comportar imaginativamente, 

“é possível despertar a função imaginante, estimular o imaginário apreendente [...] 

embora não haja receitas pra isso.” (MACHADO apud TEIXEIRA, 2006, p.  225).  

Como aponta Teixeira, não há regras prontas para se trabalhar com o imaginário, 

pois se a imaginação é a força que pode quebrar a rotina, uma pedagogia do imaginário 

“é o poder de imaginar uma pedagogia sem hábitos, sem repetições, uma pedagogia 

constantemente ousada, ‘perigosa’ [...] que se inventa e que começa no momento em 

que somos capazes de compreender o imaginário dos outros.” (JEAN apud TEIXERA, 

2006, p. 226). Nesse sentido, Teixeira (2006) diz que uma pedagogia do imaginário 

seria uma “didática da invenção” na qual se refere Manoel de Barros em seu livro 

denominado “O livro das ignorãças”, onde descreve o que é preciso saber para apalpar 

as intimidades do mundo. No capítulo adiante, poderemos apalpar, ainda que de leve, 

em algumas sessões selecionadas, um pouco dessa didática, reinventada a partir da 

arteterapia, que através do plasmar de imagens contribui para o entendimento do 

imaginário do outro, ou melhor, do grupo alvo deste estudo.  
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CAPÍTULO 5 

A PRÁTICA NA BIBLIOTECA 

    

 
                      Imagem 10 

De que adianta um livro se não tem emoção, sentimento? 

Nise da Silveira 

 

Trecho retirado de um vídeo-documentário 

do acervo do Hospital Psiquiátrico Pedro II. 

 

 Este capítulo dedica-se a contextualizar o lugar em que o trabalho foi realizado, 

apontar o perfil do grupo, mostrar como foi o processo arteterapêutico e por fim 

transitar por algumas sessões em que o livro foi usado como estímulo gerador. Para uma 

melhor compreensão do processo, após o relato encontram-se algumas fotos dos 

trabalhos dos adolescentes e a escrita criativa correspondente de cada sessão. Algumas 

histórias utilizadas estão no anexo “A” e a escrita criativa de outras sessões estão no 

anexo “B”.   

 
5.1 Biblioteca Comunitária Paulo Coelho 

 

 Imagem 11                  
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Antes de falar sobre a Biblioteca é importante deixar claro que o Solar Meninos 

de Luz (SML) - instituição a qual pertence a biblioteca -  é uma instituição civil 

filantrópica, em funcionamento desde 1991, que atende as comunidades do morro do 

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo. A história da criação do SML remete a uma tragédia 

que aconteceu na comunidade do pavão-pavãozinho e Cantagalo, às vésperas do natal 

do ano de 1983, quando um desabamento fez vítimas e deixou várias famílias 

desabrigadas. A instituição atende uma média de três mil pessoas mensalmente. A 

missão do SML é oferecer ensino de qualidade, holístico e em horário integral, que 

englobe cultura, esportes, educação profissional e saúde para as crianças e jovens, 

permitindo o acesso às universidades e ao mercado de trabalho formal.   

Quanto à biblioteca, esta foi inaugurada no dia dez de outubro de 2007, localiza-

se na Rua Saint Roman, 146, Copacabana. Tem aproximadamente vinte mil obras, uma 

sala de leitura infanto-juvenil, uma sala de arte-educação chamada Cristina Oiticica, 

uma videoteca, uma gibiteca, e possui o mobiliário necessário para o funcionamento 

padrão de uma biblioteca. Conta com três funcionários, um bibliotecário, uma auxiliar 

de biblioteca e um estagiário. A maior parte do acervo foi obtido através de doações dos 

próprios moradores da comunidade, de moradores do bairro e campanhas tipo 

“Parceiros da Leitura” junto a empresas. Lá existem livros consagrados da Literatura 

Brasileira e Estrangeira, livros profissionais, didáticos, infanto-juvenis, entre outros.  

O espaço físico da Biblioteca em que se aplica o trabalho arteterapêutico é na 

sala de leitura infanto-juvenil, lugar considerado “coração da biblioteca”. O lugar é 

propício, pois há a possibilidade de isolamento, as cadeiras e mesas são adequadas.  

 

 
                                                   Imagem 12 
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5.2 Perfil do grupo  

 

O Grupo (misto) foi iniciado com dez integrantes (sete do gênero feminino e três 

do gênero masculino), mas as sessões foram realizadas com variações de freqüência dos 

participantes, tendo em média de quatro a dez participantes. Todos os integrantes 

moram no morro do Pavão-Pavãozinho, têm entre quatorze e dezoito anos e são todos 

da mesma série, o primeiro ano do ensino médio. Logo no início do trabalho existiram 

alguns aspectos importantes a destacar, levando-se em consideração a postura do grupo. 

O grupo considerava as sessões de arteterapia como aulas, o facilitador como professor. 

Apresentavam, em algumas sessões, certa dificuldade em se entregar às atividades 

propostas. Chegavam fazendo queixas quanto ao horário integral, cansaço, fome. 

Atitudes e postura que podem dificultar o dinamismo do processo arteterapêutico, a 

liberação da criatividade e da imaginação. Com o tempo, o grupo foi modificando a 

postura e tratando as sessões não como aula, porém as queixas ainda continuaram por 

um tempo, por isso foram criadas algumas estratégias para modificar esse quadro, como 

exemplo a criação de um espaço com cafezinho para que todos tomassem assim que 

chegassem à sessão, pensando na questão do sono. Este tempo dedicado a isso 

ocasionava um diálogo inicial descontraído, na qual podia se observar algumas 

características comportamentais do grupo.  

No início do processo foi utilizado um questionário (visto no anexo D), 

abordando algumas questões gerais acerca da adolescência e da leitura. Foram 

realizadas também algumas visitas nos “blogs” de alguns adolescentes, já que podem 

corresponder ao antigo diário, para se ter um contato inicial. Foi constatado que por 

todos estudarem juntos há algum tempo, já existia grande intimidade entre o grupo, e 

também, alguns desentendimentos entre eles, ocasionando grupos de afinidades e de 

relações, principalmente entre as adolescentes. Vale dizer que, em depoimento, G. 

(inspetor da escola), disse que os adolescentes estavam demonstrando gostar das 

sessões. 

 
5.3 O processo arteterapêutico 
 
 Por ser um estudo experimental, o trabalho não foi realizado seguindo as fases 

cronológicas habituais de um processo arteterapêutico focal e breve em grupo (fase de 

diagnóstico, de estímulos geradores e de auto-gestão). Mas, há algo interessante a se 

destacar, a fase de auto-gestão era claramente percebida em algumas sessões, pois os 
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adolescentes sempre faziam propostas e decidiam as coisas entre si, pediam para 

trabalhar com certas modalidades, e uma adolescente sempre pedia para ler o livro. 

Foram realizadas sessões iniciais para se ter um primeiro contato com o grupo, 

observando como os adolescentes se apresentavam diante do processo arteterapêutico 

(quanto à questão psicodinâmica), do processo criativo (a partir das modalidades 

expressivas), do processo imaginativo (a partir das narrativas), e também como eles 

reagiam ao processo de leitura das histórias, a prática leitora em si.  

Trabalhou-se, nesse primeiro momento, com o estímulo de histórias que 

refletissem algumas questões típicas da adolescência e algumas sugeridas também por 

eles no questionário como o amor, relacionamentos, escola, independência, profissão. 

Posteriormente, foram usadas duas histórias míticas e heróicas que tratavam diretamente 

do arquétipo do amante, a história “Heracles: um herói apaixonado” e “Eros e Psique”.  

O percurso para chegar a essas histórias foi o seguinte: desde a primeira sessão, 

os adolescentes já plasmavam “corações” como símbolos, tanto nas modalidades em 

que a proposta era expressarem-se a partir das histórias como na experimentação livre 

de modalidades plásticas. Este símbolo apresentou-se, então, como recorrente nas 

sessões, como poderemos ver na próxima sub-seção. Pode-se dizer que a energia 

psíquica do grupo estava em torno desse símbolo e por conta disso, foi realizada uma 

sessão dedicada à sua amplificação simbólica. Nessa sessão, foi realizado um trabalho 

coletivo, com a proposta de que os adolescentes só pintassem corações num grande 

papel sobre a mesa e, em seguida, pintassem, em outro suporte circular, de forma 

individual, outra imagem ou imagens que representassem o coração, levando-se em 

consideração o sentido simbólico que ele tem. A partir das novas imagens foi percebido 

claramente o que o amor representava para cada adolescente. Uma adolescente revelou 

o amor que sente por seu namorado, outra o amor que sente pelo esporte (Handball), 

outra o amor que sente por si mesma, outra que o amor representa liberdade, e uma 

adolescente representou o amor como algo ruim, como uma merda. Isso por ter passado 

recentemente por um relacionamento conturbado, mostrando ainda aspectos não 

superados.  

Essas duas histórias foram usadas com a intenção de iniciar um trabalho acerca 

da questão do amor e da identidade junto ao grupo, já que essas narrativas mitológicas 

podem trabalhar isso como temas arquetípicos da adolescência, como histórias que 

tratam do arquétipo do amante, inserido em alguns mitos de heróis. Existe na literatura a 
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idéia de que é ideal que este arquétipo esteja equilibrado com outro arquétipo, o do 

explorador, que está também diretamente ligado ao mito do herói.  

É importante ressaltar aqui que o planejamento inicial era realizar cinco 

vivências arteterapêuticas, usando o livro como estímulo gerador e encerrar o trabalho, 

no entanto, o processo foi ficando algo tão interessante, desafiador que foi resolvido 

dar-lhe continuidade, considerando um prazo posterior ao fechamento deste trabalho.  

 

5.4 As sessões 
 

Sendo o foco deste estudo mostrar o papel do livro no processo arteterapêutico, 

adiante será mostrado um recorte na qual serão destacadas seis sessões das dezessete 

que ocorreram até o fechamento deste trabalho,  sessões trabalhadas com práticas 

leitoras, facilitadas e complementadas por modalidades expressivas. A partir do que for 

mostrado, retomaremos nas conclusões às questões norteadoras e à outras observações 

feitas ao longo do percurso. É relevante dizer que em cada sessão procurou-se preparar 

o “setting” terapêutico com grande atenção e cuidado, utilizando elementos que 

pudessem compô-lo da melhor forma possível, buscando sempre transformar o objeto-

livro e o espaço em algo sagrado.  

 
5.4.1 Sessão “O cara” e “O maior perigo para os corvos” 

 

 
                                             Imagem 13 

 
 Antes de entrarmos na sessão, vale dizer por que este livro foi escolhido. A 

história do livro tem uma função terapêutica, ela ilustra a importância das histórias na 

vida de uma pessoa, pois o personagem que não se relaciona bem afetivamente (com os 

outros e talvez consigo mesmo) tem a oportunidade de se reconhecer e de se transformar 

através das histórias. E este livro foi usado por primeiro, para mostrar justamente isso 
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aos adolescentes, que as histórias contidas nos livros podem ser um caminho para 

buscar a transformação. 

A sessão foi realizada com dez adolescentes e teve como introdução uma 

atividade de relaxamento. Depois, foi retomado um diálogo sobre a contribuição das 

histórias e dos livros perante a vida, sobre o surgimento das histórias, e, logo em 

seguida, iniciou-se a prática leitora como estímulo gerador, a leitura do livro “O cara”, 

de Philippe Barbeau. A história deste livro como foi dito, serviu para ilustrar a 

importância das histórias na vida de um indivíduo, ou melhor, sobre o seu 

comportamento na vida. Ela trata também das interações afetivas.  Um personagem 

anda pelas ruas e encontra um “cara” por várias vezes, em dias diferentes: segunda, 

terça, quarta, sexta-feira e domingo. Na segunda, percebe que o “cara” não sabe sorrir, 

na quarta que não sabe sonhar, na sexta que não sabe amar. A cada vez que o encontra, 

atira-lhe algo assim que obtém as respostas negativas. No domingo encontra o cara e 

percebe que ele não sabe sorrir, sonhar e amar, tudo ao mesmo tempo. Irritado, o 

personagem joga algo na cabeça do “cara” que, cansado de ser atingido, se abaixa. O 

pedregulho passa por ele e atinge o chapéu de uma mulher, retirando-o de sua cabeça. A 

mulher cordialmente diz que não é nem um pouco inteligente atirar pedras na cabeça 

das pessoas. Era a primeira vez que diziam isso ao personagem. Ele se surpreende, 

percebe a inteligência da mulher e pergunta se ela sabe sorrir, sonhar e amar. A mulher 

diz que sim e leva o personagem a uma viagem pelo seu sorriso, pelo seu olhar, pelo seu 

coração. O personagem pergunta onde a mulher aprendeu tudo aquilo. Ela, então, pede 

que ele o acompanhe. Sentam-se lado a lado e com a voz mais fresca do que a água, a 

mulher conta histórias ao personagem. E as histórias contadas fazem o personagem  

conscientizar-se de que não irá mais atirar pedra nas pessoas. 

 Após a leitura do livro foi pedido imediatamente que os adolescentes 

desenhassem suas impressões livremente e, ao término do trabalho, foi realizado um 

diálogo sobre a história e sobre o trabalho final de cada um.  

Foi realizada, em seguida, uma contação de histórias oralmente, no intuito de ver 

a reação do grupo, no que diz respeito aos processos de leitura de texto, o processo de 

“contação textual” na qual a autoridade provém do livro e o processo de “contação oral” 

em que a autoridade provém de quem conta. E o resultado disso foi que a contação oral 

seduziu e agradou mais os adolescentes. Foi percebido, então, que seria um grande 

desafio usar a contação textual nas próximas sessões e que seria necessário pensar em 

recursos criativos, pensados a partir da performance, para manter a leitura prazerosa e 
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sedutora. Vale dizer que antes da história iniciar-se foi acesa uma vela e que isso 

despertou nos adolescentes a vontade de desligar a luz e também propiciou grande 

concentração. A vela influenciou tanto o grupo, que uma das adolescentes confeccionou 

uma. 

A história utilizada foi “O maior Perigo para os corvos”. Este conto foi 

escolhido por tratar da questão da escola e da independência na vida do adolescente. Na 

história, três jovens corvos são chamados para fazerem um teste perante o líder e os 

mais velhos para provarem que já estão aptos a seguirem suas vidas, de forma 

independente. O primeiro passa. O segundo também. O terceiro dá uma reposta 

incoerente, mas o líder lhe dá uma oportunidade para se explicar melhor. Com a 

explicação dada, o líder percebe que o terceiro jovem corvo está totalmente preparado 

para a vida, pois sua resposta (baseada nas respostas dos corvos anteriores, de forma 

discordante) foi muito inteligente, uma resposta além do que lhe fora ensinado.  

A modalidade escolhida para trabalhar essa história foi a modalidade em argila. 

A proposta foi livre. Os adolescentes, com exceção de um, sentiram-se bem à vontade 

para trabalhar, até por que já tinham experiências anteriores com a argila. Não foi 

percebida uma relação direta dos trabalhos de todos os adolescentes com a história. 

Muitos trabalhos plasmaram o “coração” como símbolo e dois deles trataram da questão 

da ativação da criatividade e imaginação a partir da história. Um adolescente 

representou um trecho textual da história, o trecho que dizia “... com os pés na 

felicidade”. Ele imaginou e desenhou algo bem interessante, um pé sobre uma ilha, 

explicando que era um gigante a caminhar pelo mar de ilha em ilha. Uma adolescente 

também representou um trecho da história e compôs o cenário do que imaginou.  

A partir da história foi feito um diálogo final que trouxe reflexões sobre o 

conhecimento, sobre o que os adolescentes aprendem na Escola e fora dela. O “feed-

back” arteterapêutico frisou ao grupo as possibilidades de buscar conhecimentos para si 

de forma cultural, frisou que o conhecimento fora dos muros da escola pode vir através 

de livros (trabalhando-se aqui o incentivo à leitura) e de eventos culturais. Para efetivar 

essa possibilidade, foi colado (na semana seguinte) no mural da Biblioteca o “Mapa 

Cultural do Rio de Janeiro”, com informações sobre os centros culturais, museus, 

cinemas, enfim, sobre os lugares que proporcionam atividades culturais para estimular 

os adolescentes, para mostrar novos caminhos. A sessão foi fechada com cada 

adolescente dizendo uma palavra que refletisse a sessão. 
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 Sobre as impressões individuais e significativas na sessão, destaca-se o 

comportamento de um adolescente que percebeu que precisa se preparar muito para a 

independência e de outro que viu a obtenção do conhecimento através de uma atividade 

cultural que já faz. 

 
5.4.1.2 Fotos da Sessão 
 

Quanto ao símbolo identificado: “coração” 
 

    
        Imagem 14                                                            Imagem 15 

 

   
       Imagem 16                                                             Imagem 17  

 

   
         Imagem 18                                                            Imagem 19 

 



47 
 

 

    
         Imagem 20                                                           Imagem 21 

 
 

Quanto à Criatividade e Imaginação 
 

   
Imagem 22                                                                   Imagem 23 
   
 
5.4.2 Sessão “Zoom” 

 

 
                                                      Imagem 24 
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 Nesta sessão, só estavam presentes quatro adolescentes. Foi elaborada  

pensando-se trabalhar com a temática da “escola”, com a ampliação do olhar e estímulo 

à imaginação. A abertura da sessão foi feita com troca de olhares e busca da percepção 

do corpo através de exercícios de alongamento e de respiração. Depois foi realizada a 

prática leitora do livro “Zoom”, de Istvan Banyai. 

Este livro foi escolhido por tratar-se de um livro que contém apenas imagens. As 

imagens vão sendo mostradas pela perspectiva de quem vai se distanciando, como se o 

“zoom” de uma máquina fotográfica estivesse indo do plano mais fechado para o mais 

aberto, como se adquiríssemos um novo olhar à medida que nos distanciamos. A 

imagem de cada página reflete na seguinte, uma imagem vai dando origem à outra, 

mantendo um fio invisível quanto à narrativa, e, aos poucos, vai se descobrindo que 

uma imagem nem sempre é aquilo que se pensa ser. O grupo achou muito interessante e 

que apenas uma aluna expôs sua dificuldade em imaginar.   

Após a prática, estava programada uma caminhada pelo Solar, no intuito de que 

exercitássemos essa possibilidade de dar um “zoom” pelo percurso, observando coisas 

que passariam despercebidas, ampliando o olhar às imagens além da construção 

arquitetônica, dos limites da escola. No entanto, os adolescentes não ficaram muito 

instigados a fazer esta atividade e propuseram que fizéssemos o percurso de onde 

estávamos, usando a imaginação. Por um lado, isso demonstrou desinteresse, 

mostrando, talvez, uma atitude de estarem fartos do espaço, mas por outro mostrou 

aspectos do terceiro ciclo de um trabalho com um grupo, o ciclo auto-gestivo, já que 

eles puderam decidir isso em um diálogo bem dinâmico e resolvido. Antes de iniciar a 

viagem imaginativa, foi feito um exercício de relaxamento com o grupo. Com os olhos 

fechados, o grupo foi guiado por recintos do Solar. Esta atividade acabou favorecendo o 

estímulo à imaginação, pois foram guiados à certos cantos e lá permaneciam por um 

tempo, imaginando o que quisessem. Por fim, a viagem terminou onde começou, na sala 

infanto-juvenil. 

O material para a aplicação da modalidade expressiva (desenho) já estava à mesa 

e ao abrir os olhos foi pedido que representassem alguma imagem deste percurso 

imaginativo. Após a produção dessas imagens foi realizado um diálogo. Em seguida, 

para investigar a relação dos adolescentes com a pintura, foi realizada essa modalidade 

com proposta livre. Por fim, para fechar a sessão, novamente foi realizado uma troca de 

olhares e foi pedido que fechassem os olhos para perceberem como chegaram os seu 

corpos na sessão e como estavam saindo.  
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 Vale dizer que o uso do livro “Zoom” possibilitou uma viagem imaginativa, 

construindo-se uma história a partir das imagens, construindo-se, até, novas imagens; 

que possibilitou estimular nos adolescentes - que dizem não gostar de ler livros - o 

contato com livros desse gênero já que eles são instrumentos muito interessantes para 

estimular a imaginação. Nesta sessão, o “coração” também foi identificado como 

símbolo e percebeu-se que a imaginação proporcionou um processo criativo e vice-

versa, exemplificado pelo trabalho e atitude de duas adolescentes. Uma que sempre 

dizia que só sabia desenhar coração desenhou, a partir da viajem dirigida, do estímulo à 

imaginação, flores numa perspectiva de zoom. A outra, a partir do que desenhou 

criativamente, viu que se parecia com um rosto e daí criou um personagem, dizendo que 

o nome dele era Thiago. 

 

5.4.2.1 Fotos da Sessão 

Quanto ao símbolo identificado: “coração” 
 

     
        Imagem 25                                                              Imagem 26 
 
 

 
                                               Imagem 27 
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Quanto à criatividade e imaginação 
 
 

   
     Imagem 28                                                                   Imagem 29 
 

5.4.3 Sessão “O que é suficiente” 
 

      
         Imagem 30                                                 Imagem 31 

 
  
 Seis adolescentes estiveram presentes. A sessão foi aberta com exercícios de 

alongamento e um círculo de massagens. Foram ditas algumas palavras acerca da 

imaginação e também foram dados estímulos verbais para incitar o mergulho na história 

através da imaginação. A história desta sessão foi retirada do livro “O dom da história: 

uma fábula sobre o que é suficiente”, de Clarissa Pinkola Éstes. É uma história inserida 

dentro de outra e trata de dois jovens amantes, paupérrimos, que vivem em um tempo de 

pós guerra, esgueirando-se, assim como todos, para sobreviver. É época de natal e há o 

costume de trocar presentes. Os dois jovens, embora tivessem perdido muito com a 

guerra, ainda possuíam dois bens de valor. Ele, um relógio de bolso dado por seu avô. 

Ela, uma longa cabeleira que, quando soltava, tocava o chão. A moça queria tanto dar 
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um presente ao jovem, mas só tinha alguns centavos. Teve uma idéia, vender os cabelos 

para comprar o presente para o jovem. Vende e sai em busca do presente. Ela compra 

uma pulseira para o relógio de bolso do jovem e se enche de alegria. Enquanto isso, o 

jovem também estava ocupado com seu próprio esforço para encontrar um presente para 

a moça. Encontra dois pentes, simples e sem graça, um perfeito e outro sem um dente. 

Não tem o dinheiro suficiente para comprá-los, mas negocia e o vendedor pergunta o 

que ele tem. Em seu quarto, a jovem molha o cabelo e força-o a criar ondinhas e pensa: 

“que ele ainda me ache bonita assim mesmo”. O jovem retorna e olha petrificado para a 

jovem esposa. Ela fica insegura. Ele fica dilacerado entre o riso e a dor, mas no final 

deixa o humor predominar. Dá a ela o presente de natal. Do bolso, tira os pentes. O 

rosto dela se ilumina e depois entra em lágrimas, uivando de dor. Ela a consola, diz que 

seus cabelos vão crescer e que os pentes ficarão maravilhosos. Ela diz que tudo bem e 

sua felicidade volta quando mostra o presente que comprou para ele, a corrente do 

relógio. Ele protesta, diz que vendeu o relógio para comprar os pentes. Ficam pasmos e 

se abraçam, rindo e chorando, fazendo promessas de que o futuro será melhor. E assim 

termina a fábula, com o verdadeiro amor de um ao outro, considerado suficiente. 

Nesta sessão foi usada uma estratégia para estimular a imaginação. No trecho 

“que ele ainda me ache bonita assim mesmo”, houve uma pausa e pediu-se que os 

adolescentes escrevessem o final da história. Após a escrita, foi retomada a leitura e 

quando terminou foi pedido que representassem, através da pintura, suas impressões 

acerca da história. Essa estratégia foi interessante, pois fez da prática leitora um bom 

estímulo, pois eles queriam logo ouvir o final, fizeram até um “ah!”, demonstrando 

grande interesse pela história. Quando a confecção terminou, iniciou-se um diálogo 

sobre a história, sobre o que haviam imaginado para o final e, em seguida, a exposição 

das pinturas e diálogo sobre elas. Por fim, cada um disse uma palavra para fechar a 

sessão. 
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5.4.3.1 Fotos da Sessão 
 

Fotos da ritualização do espaço e do livro 
 

    
         Imagem 32                                                            Imagem 33 
     

 
                                                         Imagem 34 
                 

 
Quanto ao símbolo identificado: “coração” 

 

                
          Imagem 35                                                                 Imagem 36 
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         Imagem 37                                                                  Imagem 38 
 

5.4.3.2 Escrita Criativa da Sessão (com algumas correções) 

 

“Ele chegou a casa com o presente dela, dois pentes, um perfeito e outro faltando um 

dente, sendo que ela não tem mais seus belos cabelos e ele não tem seu lindo relógio. E 

os dois ficaram felizes um com outro porque eles se sacrificaram um pelo outro.” 

Escrita de  J. 

 

“Ao chegar a casa ele ficou impressionado, pois viu sua mulher de cabelos cortados a 

sua espera. Ele se assusta.”                                                            (Não colocou o nome) 

 

“O marido chega a casa e encontra a mulher com o cabelo cortado, ele a acha bonita. 

Eles trocam os presentes, vira uma surpresa.”                                              Escrita de M. 

 
 “...ele finalmente chegou a casa e tomou um susto quando viu sua mulher com os 

cabelos curtos. Eles conversaram e depois de explicar tudo, finalmente trocaram os 

presentes, ela deu a corrente de  relógio e ele deu uma echarpe...”             Escrita de M. 

 

“Ele deu o relógio no lugar do dinheiro pelos pentes. Chegou a casa e a mulher não 

tinha mais o cabelo que ele tanto gostava. Ele não tinha mais o relógio, ela sacrificou o 

cabelo pela corrente do relógio.”                                                       (Não colocou nome) 
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5.4.4 Sessão “Mandala” 

 

 
                                                      Imagem 39 

 

Cinco adolescentes compareceram. A abertura foi feita em roda (todos sentados) 

com o exercício de passar energia pela mão, com todos respirando bem lentamente e de 

forma profunda, de olhos fechados. Três repetições. Depois houve um diálogo sobre o 

que são as mandalas e apresentado o livro “Mandalas: 32 caminhos de sabedoria”, de 

Celina Fioranti. Os adolescentes não sabiam o que eram mandalas, alguns só tinham 

ouvido falar superficialmente (por conta desse desconhecimento, ao olharmos as fotos 

dos trabalhos no anexo, observaremos que algumas mandalas não possuem as 

características de uma autêntica mandala, como a simetria, por exemplo). Em seguida, 

todos se levantaram e giraram em volta das mandalas, escolhendo alguma. Após a 

escolha, foi feita uma roda de leitura. Cada adolescente lia o significado de sua mandala 

e ia achando os significados para si. Ao terminar a rodada de leitura, eles pediram que 

repetíssemos mais uma vez, o que foi atendido. Nas duas leituras pode-se observar a 

reação dos adolescentes. A idéia de fazer uma roda de leitura foi bem interessante, pois 

ao deixar de ler o significado para os adolescentes, eu pude dar mais atenção ao corpo 

deles e perceber as reações durante a leitura, conforme algo ia sendo assimilado. Com a 

segunda rodada realizada, iniciou-se a confecção de mandalas no suporte de cd. Houve 

certa dificuldade em confeccionar, por conta das habilidades, dos materiais, e por ser a 

primeira vez que faziam tal confecção. Entretanto, o ambiente com os materiais 

dispostos em círculo contribuiu muito para a organização e fluidez do trabalho. Quando 

terminaram a confecção, foi pedido que fizessem uma escrita criativa. Para finalizar 
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estava previsto apenas uma troca de olhares, mas uma adolescente pediu que 

fechassemos a sessão dizendo uma palavra.    

Embora esta sessão não tenha trabalhado com uma narrativa, vale destacá-la, 

levando-se em consideração o livro como um elemento integrador, pois a dinâmica da 

prática leitora em grupo proporcionou uma aproximação entre os adolescentes que não 

se falavam, uma interação emocional entre o grupo. Pode-se dizer que o texto uniu o 

grupo. E também, levando-se em consideração a criatividade, pois a confecção de 

mandalas, um exercício tipicamente arterapêutico, proporcionou estímulos criativos aos 

adolescentes. Como exemplo, temos a mesma adolescente que só dizia saber fazer 

coração. Ela disse que queria fazê-lo, mas não conseguiu e por isso foi confeccionando 

livremente. Pode-se dizer que ela saiu da racionalização do fazer e entregou-se ao 

inesperado da atividade criativa. E também de outras duas adolescentes, uma 

confeccionou, de forma bem criativa, os quatro elementos, dizendo que o equilíbrio 

deles era essencial para a vida e a outra, a partir do que fez, ativou sua imaginação e 

disse que o que construiu era parecido com um leme de barco, algo bem significativo e 

simbólico, tratando-se de uma atividade de mandala. 

Como comportamento significativo destaca-se a atitude de uma adolescente que 

se surpreendeu ao chegar sozinha na sala. Achou muito interessante a disposição da 

sala. Foi chamar todos os outros alunos, dizendo que a sessão seria muito interessante. 

Quando todos chegaram também se surpreenderam. Ficaram explorando os potes com 

os materiais e cheiros diversos, algo novo e estimulante, um exemplo bem significativo 

da criação de um lugar estimulante, sadio, um verdadeiro território sagrado de criação. 

 
5.4.4.1 Fotos da Sessão 

 
                    O espaço Terapêutico 
 

   
         Imagem 40                                                            Imagem 41 
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Imagem 42 

 
As mandalas 

 

     
                              Imagem 43                                         Imagem 44 
 

                
       Imagem 45                                                                  Imagem 46 
        

          Imagem 47  
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5.4.4.2 Escrita criativa da Sessão (com correções ortográficas) 
    

“Falei sobre os quatro elementos em um só corpo. Gostei de ter conhecido a mandala e 

muita coisa que eu li e vi na carta bateu justamente com o que está acontecendo 

comigo. Primeiro foi o número nove e depois a carta de número onze. Refiz no cd os 

quatro elementos que me dão força para continuar sobrevivendo em um mundo de 

loucos. Adoro os encontros de arte-terapia, me faz bem, me relaxa e faz repensar nas 

minhas atitudes e na vida. Só tenho agradecer.”                                            Escrita de C. 

                            

“Hoje gostei bastante da Arte-Terapia, pois falar sobre mandala, de forma oracular, fez 

com que eu refletisse melhor sobre a vida, meu conhecimento e outros.” 

                                                                                             Escrita de  E.     

  

“Bom, hoje foi bem interessante, pois falamos sobre a mandala e foi bem legal. No final 

criamos a nossa própria mandala. Eu me identifiquei bastante com o que dizia o que 

escolhi.”                                                                                                          Escrita de M.          

                                                                                                       

“Minha mente está totalmente vazia. Hoje na sessão conhecemos um pouco da 

mandala. Gostei. É algo bom, lemos coisas que estamos passando... Algo 

extraordinário.”                                                                                         Escrita de A. B. 

 

“A sessão de hoje foi bem legal, pois a gente fez umas coisas com a mandala, foi bem 

agradável, fez eu me sentir bem melhor. Depois construímos uma em forma de CD, a 

nossa mandala. Eu gostei bastante, pois cada um fez o que gostava.” 

Escrita de A. B. 

 

5.4.5 Sessão “Heracles: um herói apaixonado” 
 

 Nesta sessão, foi utilizado um dos arquétipos que pode ser trabalhado na 

adolescência, o arquétipo do amante, encontrado dentro do mito de um herói. Nesta 

sessão começou-se a pensar com mais ênfase na abordagem durandiana acerca do 

imaginário, do conceito de remitologização.  

 Seis adolescentes compareceram e para abrir a sessão foi feito um diálogo inicial 

descontraído a respeito dos acontecimentos da semana, da apresentação deste trabalho 
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na jornada acadêmica da Pomar e sobre o convite para apresentá-lo no “Espaço Cultura 

Natural”, lugar no qual acontecerão apresentações de diversos temas, sendo a arteterapia 

o terceiro assunto a ser tratado a partir da experiência deste trabalho.  

Antes de fazermos um alongamento, alguns adolescentes reclamaram de sono, 

cansaço, M. reclamou que não queria fazê-lo, foi o gancho para iniciá-lo. Depois foi 

feito o exercício de passar careta, M. e C. não quiseram fazer, ficaram um pouco 

tímidas, por isso não fluiu tão bem, mas houve descontração e muitos risos. Em seguida, 

foi realizado o exercício de fazer estátuas humanas. Os adolescentes foram divididos em 

duplas e cada um deveria moldar o corpo do outro, transformando este em uma estátua. 

M. demonstrou perda da timidez. Com a realização desses exercícios, foi notória a 

transformação da energia quanto às queixas. 

 Antes de iniciar a contação, foi mostrado o livro que iríamos trabalhar, “Contos 

e lendas dos heróis da mitologia”, de Christain Grenier e introduzida a idéia do que 

representa um herói e algumas de suas características. Foi perguntado qual era o herói 

preferido de cada um, mas não se obteve resposta. Por isso, pensa-se, posteriormente, 

em retomar essa questão. Foram acesas três velas e a leitura iniciou-se, utilizando 

ferramentas e estratégias da performance da contação de histórias.  

 Foi uma história longa, mas que conseguiu prender a atenção dos adolescentes, 

apenas uma disse sobre sua desconcentração, sua dificuldade de entender a história. Foi 

dito a ela que tentasse construir as imagens do que estava sendo lido, pois à medida que 

as imagens formam-se, nos apropriamos da história e transcendemos ao texto.  

 Como modalidade expressiva usou-se a argila e a proposta foi confeccionar a 

partir da história, surgindo trabalhos bem interessantes. A. representou o pai com um 

sorriso frio, nem alegre, nem triste, um “riso reto”, como ele mesmo denominou. 

Representou também uma cruz e um coração (apesar de dizer que não gosta de fazer 

coração); M. fez novamente um coração, a palavra “oi”, um rosto sorrindo e uma vela, 

disse que durante a história ficou olhando para ela, meio que hipnotizada; C. fez o 

tridente do Deus do mar, Poseidon, relacionando a história com o filme “Piercing 

Jackson”. Fez ainda um vaso com quatro flores de palitos de fósforos, acendendo duas; 

B. que começou a fazer sessões com a psicóloga da instituição no mesmo horário da 

sessão chegou bem atrasada, mas leu a história sozinha e depois conseguiu 

confeccionar, ela representou aspectos da história, o trono com a rainha sentada, o anel, 

o colar, enfim, elementos da história; D. representou Heracles e Ônfale e um coração 

partido; J. representou os dois personagens da história e a palavra “A”. Para segurar os 
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bonecos que fez, colocou uma camada de argila como suporte para os personagens. 

Usou sua imaginação e misturou a história com a história do Aladin, dizendo que o 

personagem foi embora em cima do tapete mágico. Para fechar a sessão, o dizer de uma 

palavra. Eis duas delas: interessante e herói. A música estava tocando e eles dançavam, 

demonstrando gosto pela trilha sonora. Como comportamento significativo destaca-se a 

atitude e a fala de M. que com suas palavras demonstrou um processo de identificação 

com a história.  

Analisando esta sessão, foram observados aspectos bem significativos quanto ao 

processo de criatividade, imaginação e leitura. As fotos demonstram trabalhos bem 

criativos, os adolescentes com a imaginação mais ativa puderam transcender ao texto e 

por isso houve uma maior entrega no processo de leitura, de ouvir a história e de criar a 

partir dela. Eles demonstraram grande interesse pela história.  

A intenção desta sessão foi iniciar um trabalho com o arquétipo do amante, 

relacionado a questão do amor e da identidade, porém os resultados não podem ser 

ainda mensurados, devido aos aspectos individuais em relação a vivência do arquétipo, 

isto é, a história pode ter causado influências diversas nos adolescentes, quanto à 

identidade, embora isso não tenha sido mostrado com clareza. O que se pode tirar dessa 

análise é a reflexão de que cada pessoa que vive a experiência do arquétipo tem seu 

tempo interno de absorvê-lo, pois o arquétipo não está presente apenas na hora em que 

se conta a história, ao sair da sessão, o arquétipo pode permanecer influenciando.  

  

5.4.5.1 Fotos da Sessão 

           
      Imagem 48                                                               Imagem 49 
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Imagem 50                            Imagem 51                           Imagem 52 
 

       
Imagem 53                                      Imagem 54                                       Imagem 55 
 

   
Imagem 56                                                             Imagem 57 
 

   
Imagem 58                                                            Imagem 59 
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Imagem 60                                                              Imagem 61 
 

5.4.6 Sessão “Eros e Psique” 
  

Sete adolescentes compareceram à sessão. Na sessão anterior eles reclamaram de 

sono, por conta disso, foi separado um canto do espaço arteterapêutico com uma garrafa 

de café, para ser tomado antes do início da sessão. Além de usar o café como anti-

sonífero, a idéia foi criar esse ambiente para conversar de forma descontraída com os 

adolescentes sobre a semana, aulas, etc. O grupo chegou aleatoriamente. Duas 

adolescentes chegaram primeiro, comentando sobre a falsidade de outra adolescente que 

também é do grupo de Arteterapia. Elas não se falam. Uma adolescente ao chegar e ver 

a mesa arrumada com materiais de pintura disse: “agora meu dia vai ficar bonito, pois 

vou pintar”.   

A sessão iniciou-se com um alongamento de pescoço e em seguida fizemos a 

parte inicial da “Saudação ao Sol”. Os adolescentes não queriam fazer, queriam logo 

pintar. Fizemos algumas repetições frouxas, sem energia, mas na última todos fizeram 

juntos. Há a percepção de que eles não se entregam muito às atividades corporais, por 

conta disso, a intenção é trabalhar mais as propostas de conscientização do corpo, algo 

muito pertinente na fase da adolescência. Ao terminar os exercícios de abertura, deu-se 

início à prática leitora com a história “Eros e Psique”, do livro “Clássicos de verdade: 

mitos e lendas greco-romanas”, adaptado por Ana Maria Machado.  

Antes de começar a história, enquanto M. acendia a vela (foi pedido a ela, pois 

na última sessão, ela representou uma vela de argila, tendo ficado muito fascinada com 

este elemento), foi perguntado se todos conheciam a história. Apenas uma adolescente 

conhecia. Então foi realizada uma breve contextualização da história e dos personagens. 

Ninguém conhecia Eros, mas, o nome “cupido”, usado para Eros na mitologia romana 

era familiar. A contação da história, ainda que longa, fluiu bem. Logo que terminou, não 

foi preciso evocar comentários, já surgiram curiosidades e perguntas sobre a história. 
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Foi percebido que cada vez mais eles se familiarizam com o processo de contação com 

o livro, entregando-se e apreciando mais a leitura. Em seguida passamos para a 

modalidade expressiva, pintura. No meio da aplicação da modalidade, ocorreram alguns 

desentendimentos e alusões ofensivas, ocasionando um ambiente um pouco pesado. Por 

conta disso, para terminar a sessão, realizou-se uma massagem em dupla, com a luz 

apagada, para aliviar as tensões.  

Existem alguns aspectos importantes a destacar nessa sessão. J. que nem sempre 

se entregava ao processo criativo e arteterapêutico disse: “gente eu fiz uma pessoa, 

nunca que eu consegui. É porque estou concentrada”. Entregou-se tanto que fez três 

pinturas. Essa mesma adolescente ainda demonstrou a ativação da imaginação e D. 

percebeu isso, dizendo: “Nossa! Você hoje está com a imaginação fértil”. M. estava 

incomodada, assim como em algumas sessões anteriores, talvez, por conta da presença 

de A., pois ambas não estão se falando. Foi necessário chamar a atenção de Al., pois 

estava implicando com C., ele ficou irritado e não quis comentar sobre seu trabalho. 

Nessa sessão foi percebido uma energia partida do grupo, algo que vai além dos 

encontros semanais, que está presente na sala de aula e durante todos os dias: a 

inimizade e mágoas que as adolescentes sentem umas pelas outras. No final da sessão 

houve uma reflexão sobre isso, porém, elas ainda não pretendem resolver isso, disseram 

que não tem jeito.  

Nesta sessão foi percebido que há a possibilidade de M. ser a participante do 

grupo mais propensa a estar numa crise da adolescência. No inicio da sessão disse algo 

sobre depressão, sobre ir no psiquiatra e tomar remédios. M. já demonstrou que sente 

falta do afeto de sua mãe, e que não se relaciona bem com todos de sua turma e acabou 

de sair de um relacionamento conturbado. No inicio do processo arteterapêutico, só 

fazia corações, dizia que só sabia fazê-los, dava o sentido conotativo do amor a eles, 

mas na verdade, o que os corações parecem querer dizer, neste momento, é que lhe falta 

amor, que sente uma carência afetiva e isso ela começou a compreender 

conscientemente, pois se antes dava o sentido de paz e amor aos corações, nas últimas 

sessões representou-os e escreveu “merda” e até mesmo desenhou-a na sessão de 

amplificação simbólica do coração. Nesse sentido, começa a ser relevante o trabalho 

com os arquétipos (do amante, explorador e herói) que tratam da questão do amor e da 

identidade.  
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5.4.6.1 Fotos da Sessão 

 

  
         Imagem 62                                                            Imagem 63 

 

  
         Imagem 64                                                           Imagem 65 

 

  
         Imagem 66                                                           Imagem 67 

 

  
         Imagem 68                                                           Imagem 69 



64 
 

 

 

   
         Imagem 70                                                            Imagem 71 

 

  
         Imagem 72                                                           Imagem 73 
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   CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

    
          Imagem 74                                                                            Imagem 75 

  

Para concluir este trabalho, volto às questões norteadoras. O livro pode ser um 

recurso efetivo a ser utilizado com grupo de adolescentes no processo arteterapêutico? 

De que forma o livro pode ser utilizado com grupo de adolescentes em arteterapia?  

Em reposta a primeira questão, sim. Por ser considerado, em si, um objeto 

terapêutico; por dar a possibilidade de despertar emoções, conteúdos internos e 

simbólicos do adolescente; por conter narrativas arquetípicas que remetem ao 

inconsciente coletivo e ao imaginário, pode-se dizer que o livro é um suporte que 

contém o registro do inconsciente coletivo e do imaginário humano; por ajudar o 

adolescente a caminhar sozinho após o termino do processo arteterapêutico.  

Em resposta à segunda questão, conclui-se que o livro pode ser usado como 

estímulo gerador para a criação de imagens dentro do processo arteterapêutico; como 

estímulo para proporcionar a ativação da criatividade e da imaginação; como objeto 

sagrado dentro do espaço terapêutico e como alternativa à contação de histórias de 

forma oral. 

 Ao longo do percurso foram observados alguns resultados quanto ao 

comportamento dos alunos, à imaginação e criatividade. Pode ser concluído que houve 

uma entrega, de forma homeopática, ao processo arteterapêutico, criativo e imaginativo. 

Os adolescentes tímidos perderam boa parte da timidez e colocaram à mesa o que 
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pensavam. Como resultado explícito sobre a criatividade e leitura, tem-se o exemplo de 

A. Inicialmente expressou seu desgosto pela leitura, porém com o tempo passou a ler 

um livro e disse ainda que iria escrever um; Destaca-se também o comportamento de C. 

que disse que ia fazer um jogo americano com as pinturas produzidas. Quanto ao 

espaço, conclui-se que a Biblioteca foi transformada em um lugar sadio, um verdadeiro 

território sagrado de criação na qual os adolescentes puderam trabalhar, além das 

questões arquetípicas da adolescência, o excesso de energia e as tensões da vida escolar, 

um lugar onde puderam se sentir acolhidos e estimulados. Para ilustrar isso, temos a fala 

de uma adolescente: “...é por isso que eu gosto de vir pra cá”. Quanto ao livro, conclui-

se que o trabalho com o livro pode mostrar que o mágico não precisa ser desfeito, que 

sua construção e permanência alimenta o imaginário, algo muito relevante para o 

indíviduo e para a humanidade. 

   Como este estudo foi experimental, recomendo uma pesquisa complementar que 

se aprofunde no levantamento dos arquétipos e mitos relacionados à adolescência, assim 

como o levantamento de símbolos que podem representar essa fase. Também, uma 

experimentação mais ampla com as modalidades expressivas do processo 

arteterapêutico em relação ao livro como estímulo gerador. Recomendo aos que 

pretendem usar o livro, a prática leitora no processo arteterapêutico a criarem dinâmicas 

que instiguem o ouvinte, pois se toda leitura for da mesma forma, acaba se tornando 

rançosa, por isso é interessante contar as histórias utilizando “artifícios” da contação 

oral, indo ao encontro da performance. Recomendo fazer a análise crítica das histórias 

através da abordagem durandiana de “Mitodologia”, e isso, antes de se contar a 

história. Por fim recomendo ao profissional que quiser trabalhar com os livros que 

criem sua própria biblioteca e que a reconheçam como uma “farmácia de livros” e que 

lhe dêem um nome, como fez Ramsés II na Idade Média, pois como todos sabemos, os 

livros nos fazem mais livres, e como diz Manoel de Barros, “o livro está dentro da 

gente. Para terminar esta história cito uma reflexão de Nise da Silveira: “de que adianta 

um livro, se não tem emoção, sentimento?”, que seja, então, a arteterapia uma 

abordagem para despertar essas emoções e sentimentos e até mesmo intensificá-los. 
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ANEXO A – ALGUMAS HISTÓRIAS UTILIZADAS 
 

O cara  

de Philippe Barbeau 

 

Segunda-feira. 

De manhã, eu passeava. Estava realmente muito bem, com a cabeça nas estrelas, 

os pés na felicidade e alguém dentro do coração. Eu estava realmente muito bem. 

E aí, de repente, reparei num cara a uns trinta metros de mim. Ele logo me 

pareceu esquisito, e, olhando melhor, adivinhei o que tinha de errado: ele não sabia 

sorrir. 

Nada me irrita mais do que um cara que não sabe sorrir, então apanhei uma 

pedra – ah! Nada maior do que uma voz – e atirei nele. 

 Acertou em cheio no seu queixo. Eu me aproximei. 

 -Está doendo! –Me disse o cara, fazendo careta. 

 -Ora! Bastava você sorrir – chamei a atenção dele. 

 -Sorrir? 

 Não sei o que é isso. 

 Ah! Ele me irritou ainda mais. Por um triz não lhe dei um tapa, mas ai eu disse a 

mesmo que não queria criar caso. 

 Então, enfiei as mãos no fundo dos meus bolsos e voltei para casa. 

 

Quarta-feira. 

 Amo meio-dia eu passeava. Estava muito bem com a cabeça nas estrelas e os pés 

na felicidade. Sim, eu estava muito bem. 

 De repente reparei num cara a uns vinte metros de mim. 

 O mesmo de segunda-feira. Ainda mais esquisito. 

 Não precisei olhar muito tempo para ele. Logo adivinhei o que tinha de errado 

esse dia: ele não sabia sonhar. 

Nada me irrita mais do que um cara que não sabe sonhar, então apanhei uma 

pedra – ah! Nada maior do que uma laranja - e atirei nele. 

Acertou em cheio no seu nariz. M e aproximei. – Está doendo! – Me disse o 

cara, choramingando. 

- Ora! Bastava você sonhar – chamei a atenção dele. 
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-Sonhar? Não sei o que é isso. 

Incrível! 

Por um triz não lhe dei um soco na cara, mas disse a mim mesmo que não queria 

criar caso. 

Então, enfiei as mãos no fundo dos meus bolsos e voltei para casa. 

 

Sexta-feira 

 À tarde eu passeava. Estava bem, com a cabeça nas estrelas. Estava bem. 

Enfim... Nada mais. 

De repente, reparei num cara a uns dez metros de mim. O mesmo de segunda e 

quarta-feira. Mais esquisito que nunca. 

 Mal olhei para ele e logo adivinhei o que tinha de errado esse dia: ele não sabia 

amar. 

 Nada me irrita mais do que um cara que não sabe amar, então apanhei uma pedra 

grande – ah! Nada maior do que um melão – e atirei nele. 

 Acertou em cheio a sua testa. Eu me aproximei. 

 - Está doendo! – Me disse o cara, chorando como uma fonte. 

 - Ora! Bastava você amar – chamei a atenção dele. 

 - Amar? Não sei o que é isso. 

- Ah! 

 Por um triz não o estrangulei, mas disse a mim mesmo que não queria criar caso. 

 Então, enfiei as mãos no fundo dos meus bolsos e disparei para casa. 

 

Domingo 

À tarde, eu passeava. Estava mal. Nuvens embaçavam meu ânimo. Estava 

realmente mal. 

De repente, fiquei frente a frente com o cara, o mesmo de sempre. 

Imediatamente adivinhei o que tinha de errado: ele não sabia nem sorrir, nem sonhar, 

nem amar. 

Tudo ao mesmo tempo! 

Aquilo foi mais forte do que eu: apanhei um pedregulho – ah! Nada maior do 

que um paralelepípedo – e atirei nele. 

O cara sem dúvida estava cansado de ser atingido na cabeça, então ele se 

abaixou. 
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Por trás passeava uma mulher. Zuh! O chapéu da mulher! Eu me aproximei 

enquanto ela o apanhava. Ela se virou para mim e sussurrou: 

- Não é nem um pouco inteligente atirar pedras na cabeça das pessoas.  

Era a primeira vez que me diziam isso. Perguntei a ela, espantado: 

- Ei! 

Você, que é tão inteligente, sabe sorrir? 

- Sei! 

E o rosto dela se iluminou com um formidável sorriso. Eu nunca tinha visto um 

sorriso tão bonito. Perguntei a ela, surpreso: 

- Você, é tão inteligente, sabe sonhar? 

- Sei! 

E ela me levou no meu olhar, onde fiz uma formidável viagem. 

Eu nunca tinha feito uma viagem tão bonita. 

Perguntei então a ela, atordoado: 

 - Você, que é tão inteligente, sabe amar? 

E ela me abriu seu coração onde descobri um formidável amor. 

Eu nunca tinha admirado um amor tão bonito. 

Não sabia mais onde estava. Era a primeira vez que sentia aquilo. 

Então perguntei à mulher: 

- Você... Você, que é tão inteligente, onde aprendeu tudo isso? 

- Venha... Me acompanhe. 

Eu me acomodei ao lado dela e, com a voz mais fresca do que a água de uma 

fonte, ela me contou histórias. 

A partir de amanhã não vou mais atirar pedras na cabeça das pessoas, vou contar 

histórias para elas. 

É bem mais inteligente para ajudá-las a sorrir, a sonhar e amar. 

 

O maior perigo para corvo 

 

 Em um bando de corvos, todos seguiam regras pré-estabelecidas e uma delas 

determinava que os corvos jovensdeveriam ser submetidos a testes a ponto de provar 

que já eram capazes de viver sozinhos, independentes. 

 Três jovens pássaros foram convocados para entrevistas com o líder do grupo e 

perante os mais velhos do bando. 
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 Ao primeiro candidato foi perguntado: 

- Qual o maior perigo existente para nós corvos ? 

O jovem pensou um pouco e respondeu: 

- O maior perigo que existe é a flecha. Ela representa a morte para nós. 

Os adultos que o testavam acharam-no muito inteligente e batendo as asas 

disseram: 

- Este está capacitado para seguir sozinho. 

 A mesma pergunta foi feita para o segundo jovem e este logo respondeu: 

- Uma flecha sozinha não representa perigo. O que devemos temer é o arqueiro 

de boa pontaria que nunca erra o alvo escolhido. 

Todos acharam muito sábia a afirmativa. Os pais do candidato sorriram felizes e 

sentiram-se recompensados pelos ensinamentos que haviam transmitido ao filho. 

 O líder parabenizou o jovem e o proclamou adulto  independente. 

O terceiro corvo ao responder a mesma pergunta disse: 

- O nosso maior perigo é o arqueiro de má pontaria. 

- Que resposta mais estranha! Pensaram todos. Com certeza este jovem é ainda 

imaturo e não percebe onde reside o perigo! 

O líder do grupo quis lhe dar uma oportunidade e indagou: 

- Meu jovem, não entendemos sua afirmação. Explique- nos melhor. 

- Eu ouvi as respostas dos meus companheiros e acho que não há mesmo perigo 

em uma flecha sozinha.  

Mas um arqueiro hábil também não representa tanto perigo pois ele sempre 

acerta o alvo e basta ficarmos bem atentos e tão logo ouvirmos o barulho do arco sendo 

esticado e o sibilo da flecha, voarmos para longe e não seremos atingidos. Mas se for 

um mau arqueiro, nunca se sabe a direção da flecha e esta poderá nos atingir ao 

tentarmos fugir. 

 Todos que ouviram se calaram admirados da sabedoria daquele jovem pássaro. 

Este realmente poderia seguir a sua vida, pois enxergava além do que lhe fora ensinado. 

 

O dom da história: uma fábula sobre o que é suficiente 

de Clarissa Pinkola Estes 

 

Era uma vez, há muito tempo, na época em que nossos abençoados avós ainda 

viviam uma moça pobre, porém linda, que era casada com um rapaz igualmente pobre e 
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bonito. Estava chegando a época natalina quando é costume a troca de presentes. O 

jovem enfrentava grande falta de dinheiro, pois uma guerra que grassava há muitos anos 

acabava de esmorecer. 

Todos os carneiros haviam sido abatidos pelos soldados, para que a carne lhes 

fosse tirada. Portanto, não havia lã nenhuma com a qual fazer fio. Sem fio, não havia 

como tecer; Sem tear, não havia tecido; e, portanto, nenhum traje de inverno para 

substituir as roupas andrajosas. Quando podiam, as pessoas retalhavam dois pares de 

sapatos para fazer um único par de penas. Todo mundo usava todos os suéteres e coletes 

esfarrapados que tinha, de tal modo que as pessoas davam a impressão enganosa de 

estarem barrigudas, apesar de macilentas tanto acima quanto abaixo da cintura. 

E então, como costumar acontecer quando a pior parte da guerra passou, as 

pessoas começaram a se esgueirar de volta ao que restava das suas casas. Como o 

cachorro que conhece seu próprio das condições de penúria. Algumas das lavradoras 

começaram, a consertar arados, substituindo a lâmina por cápsulas de obuses que 

aqueciam e plantas mortas à procura de sementes. O alfaiate implorava por alguns 

retalhos de pano para começar a costurar de novo e vendia nas ruas seus coletes e 

casacos feitos de retalhos. O padeiro moía à mão qualquer grão que pudesse cultivar em 

vasos quebrados na janela e, depois, moldava habilmente pãezinhos minúsculos, que 

vendia na porta da frente da sua casa. E, aos poucos, pessoas, com a mente voltada para 

o comércio começaram a conseguir um pequeno sustento com a venda de pequenas 

ninharias, enquanto agradeciam pelo fato de que, por maiores que fossem os males da 

guerra, ele não havia conseguido apagar o sol. E assim seguia a vida na aldeia. Embora 

sem abundância, por toda parte ressurgiam os sinais mais simples da vida nova. E as 

pessoas tomavam enorme cidade para proteger tudo que fosse frágil ou jovem. 

Era assim que viviam a linda moça e o belo rapaz. Embora tivessem perdido 

muito com a guerra, eles ainda possuía dois bens de valor. O rapaz havia conseguido 

não se desfazer do relógio de bolso do seu avó e sentia orgulho em informar as horas a 

quem lhe perguntasse.E a moça apesar de mal nutrida há meses, ainda tinha uma longa e 

bela cabeleira que, quando ela soltava tocava o chão em toda a sua volta, cobrindo-a 

ricos dessa forma simples, o jovem casal levava vida, tentando ganhar alguns centavos 

com a venda eventual de um pequeno nabo ou de uma maça de inverno. 

Velas de trapos e óleo estavam acesas nas vitrines da cidade inteira para o natal. 

A noite chegava mais cedo, ficava mais tempo e a neve caía veloz. A moça queria tanto 

ao marido um presente de Natal, um presente grande, brilhante, lindo. Quando procurou 
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nos bolsos, porém, ela só encontrou alguns centavos. E, enquanto encarava a difícil 

situação em que estava sem o menor sinal de autocomiseração, ela não conseguiu deixar 

de chorar em silêncio. 

Percebeu que as lágrimas não a ajudariam se ainda quisesse encontrar um 

presente para o marido, por isso secou o rosto e arquitetou um plano.Vestiu seu casaco 

surrado e calçou dois pares de luvas, cada um com dedos diferentes faltando.Saiu 

correndo pela porta e pela rua lamacenta, passou por todas as lojinhas com pouquíssima 

mercadoria nas vitrines.Nada mais importava, porque ela agora tinha em mente um 

presente, um presente especial para o marido que trabalhava tanto tempo e com tanto 

afinco para tão pouco conseguir trazer para casa. 

Passou por pilhas de entulho, por escadas sem casas e desceu por um beco 

estreito até entrar num prédio sombrio. Subiu três lances de escada, correndo, a essa 

altura já sem fôlego e praticamente se força suficiente para bater à porta. 

Madame Sofie atendeu, usando um vison desprezível comido de traças, em volta 

do pescoço. Seu cabelo era laranja e arrepiado em toda a volta da cabeça. Suas 

sobrancelhas eram como escovas cheias de fuligem. Ela era sem dúvida a velha mais 

estranha que já pisou na superfície da Terra. Ela, que antes da guerra fazia finas perucas 

para mulheres e homens ricos, estava agora reduzindo a viver num apartamento de um 

cômodo sem calefação. 

Os olhos da Madame Sophie cintilaram. 

– Ah, você veio vender seu cabelo? – Disse ela, arrulhando. 

Ela e a moça barganharam muito até que afinal chegaram a um acordo. A moça 

se sentou na cadeira de madeira. Madame Sophie ergueu uma de suas pesadas tranças 

para iluminá-la. Ela brilhou como fio de seda. Com tesouras que pareciam ser do 

tamanho  de enormes mandíbulas negras de  ferro, Madame Sophie cortou os 

esplêndidos cachos da moça em três grandes tesouradas. As lindas madeixas caíram no 

chão e as lágrimas cintilantes da moça as acompanharam. Madame Sophie , como se 

fosse um roedor voraz, juntou o cabelo cortado. 

– Tome seu dinheiro – rosnou a velha. Ela pôs umas moedas na mão da moça, 

empurrou-a para o corredor e bateu a porta.  E ponto final. 

Apesar de passar por uma tortura dessas, a moça era guiada por sua visão 

interior, e seus olhos voltaram a se iluminar de entusiasmo. Correu pela rua até um 

homem que vendia correntes prateadas para relógios feitas de chumbo estanhado, mas 

que, sem dúvida, tinham uma aparência mais elegante do que a de um simples barbante 
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comum. Ela lhe deu os centavos que tinha antes e os que ganharam com a venda do seu 

lindo cabelo. E, com mãos imundas, lhe entregou uma corrente para relógio. Ah, como 

de repente ela se encheu de alegria por ter um presente para dar ao seu marido. Pois 

praticamente correu para casa, com os pés mal tocando no chão, como o anjo que ela, 

em outro lugar e em outra época, poderia decerto ter sido. 

Enquanto isso, o marido estava ocupado com seu próprio esforço, para encontrar um 

presente para sua queria mulher. Ah, o que poderia ser? Qual seria o presente certo? Um 

comerciante lhe empurrou uma batata murcha. Não, não isso não serviria. Outro exibiu  

uma echarpe que, embora estivesse surrada, tinha uma cor bonita. Mas não, ela 

esconderia seus cabelos maravilhosos, e ele adorava tanto ver sua cabeleira com seus 

reflexos de rubi e ouro. 

Na esquina seguinte, onde ventava muito,  mais um mascate exibia nas palmas 

das mãos dois  pentes simples e sem graça. Um rapaz  soube que havia encontrado o 

presente perfeito. 

– Doze centavos por esses pentes elegantes? Sugeriu vendedor. 

– Mas eu não tenho doze centavos_ disse o rapaz. 

– Bem, o que é que você tem? _ guinchou o homem. E começaram a pechinchar. 

Enquanto isso, de volta ao minúsculo quarto alugado, a jovem molhou o cabelo 

com um porquinho d’água e o forçou a formar ondinhas em volta do rosto. Sentou-se, 

então para esperar o marido. 

–Que ele ainda me ache bonita assim mesmo- sussurrava ela, numa oração 

silenciosa. 

Logo ela ouviu seus passos na escada. Ele entrou apressadas, pobres criaturas, 

magro com um poste, com o nariz vermelho, os dedos congelados, mas com toda a 

disposição e a esperança de recém-nascido. E ali na soleira, ele parou petrificado, 

olhando perplexo para a mulher. 

– Ai, você não gostou do meu cabelo, meu querido?Você não gostou? Bem, por 

favor, diga alguma coisa. Para dizer a verdade, eu o cortei para com isso conseguir algo 

de bom para você. Por favor, diga alguma coisa, meu amor. 

O rapaz estava dilacerado entre a dor e o riso, mas afinal, o humor o dominou. 

– Minha querida- disse ele, dando-lhe um abraço- aqui está seu presente de 

Natal. 
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Do bolso ele tirou os pentes. Por um instante, o rosto dela se iluminou, depois 

todas as suas feições se entristeceram e ela irrompeu em lágrimas, praticamente uivando 

de dor. 

– Meu amor- ele a consolava-, seu cabelo vai voltar a crescer um dia, e esses 

pentes ficarão maravilhosos. Não vamos nos entristecer. 

– Está bem, então – controlou-se ela. Sua felicidade de voltou quando ela 

mostrou o presente que tinha para ele. 

– E este aqui é o seu presente, meu marido. E na palma da sua mão estava a 

corrente nua, seu presente obtido com sacrifício para ele. 

– Há! – protestou ele, começando de um salto a andar de um lado para outro. – 

Você sabe que vendi meu relógio para comprar seus pentes? 

– Você vendeu?  Vendeu? _ exclamou ela. 

– Vendi! Vendi – gritou ele. 

Eles se abraçaram, riram e choraram juntos, fazendo promessas mútuas de que o 

futuro seria melhor, sem dúvida, era só esperar para ver. 

Pois, vejam só, embora haja quem possa dizer que esses dois jovens foram tolos 

e imprudentes, eles eram de fato como os reis magos que procuravam o messias. 

Mesmo que os reis magos, com as melhores das intenções, trouxessem presentes de 

ouro, incenso e mirra, no fundo aquilo que eles traziam no coração era o que tinha mais 

valor: seu desejo e sua devoção. 

E o jovem casal neste caso, como os reis magos, também foi sábio, pois deram o 

mais precioso de todos os presentes possíveis. Deram seu amor, seu amor mais 

verdadeiro um ao outro. E ele foi suficiente. 

 

Heracles: um herói apaixonado 

por Christian Grenier 

 

     Aquela manhã, Ônfale, rainha da Lídia, atravessava com um enorme séquito a praça 

do mercado de escravos. De repente, uma aglomeração chamou sua atenção. Em cima 

de um estrado, um mercador muito bem vestido instigava a multidão, mostrando um 

homem colossal, acorrentado, quase nu, ajoelhado a seus pés. 

    - Então, ninguém se habilita? Estão achando o preço muito alto? 

      Ônfale ordenou a seus carregadores que a levassem até os dois homens. Aquele 

escravo a intrigava. Seus músculos vigorosos e sua beleza escultural davam à sua 
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humildade uma estranha nobreza. Como podia ser escravo aquele homem gigantesco, 

que colocara no chão sua clava e vestia uma túnica de pele de leão? 

      - Não - ela murmurou -, não é possível. 

      Ao verem a rainha se aproximar, os curiosos se afastaram a se prosternaram.  

Quanto ao mercador, limitou-se a inclinar levemente a cabeça, como que disposto a 

tratar a rainha de igual para igual. 

      -Quem é você, estrangeiro?  - ela perguntou, secamente. – Quanto quer por esse 

escravo? 

      - Ah, uma ninharia, grande rainha! Ainda mais levando em conta que este homem é 

Héracles em pessoa.  

       Então ela não se enganara! Sua intuição dizia-lhe que o mercador não estava 

mentindo. Para eliminar suas últimas dúvidas, ela ironizou: 

     -Héracles? O vencedor do leão de Neméia? O herói que matou a Hidra de Lerna e 

domou o touro de rei Minos? 

     - E que capturou Cérbero, o cão dos Infernos! É esse mesmo, nobre rainha. Pense 

nos serviços que ele poderá lhe prestar! 

     Ônfale pensava, e muito! Havia anos seu reino estava infestado por hordas de 

bandidos que extorquiam os viajantes e impediram o desenvolvimento do comércio. Se 

o mercador estivesse dizendo a verdade, o famoso herói Héracles acabaria com os 

malfeitores. Era uma oportunidade inesperada, quase boa demais. A rainha ainda estava 

desconfiada. 

    - Não acredito em você, mercador. Se esse é o invencível Héracles, por que não 

arrebenta as correntes que o prendem? Como você conseguiu capturá-lo? 

    O mercador aproximou-se da rainha e lhe confiou em voz baixa: 

    - Héracles só é prisioneiro de si mesmo, grande rainha. Ele cometeu mais um crime. 

Sabe quem é Êurito? 

    -Sei – respondeu Ônfale. – É o mais hábil dos arqueiros. Não foi ele que ensinou sua 

arte ao próprio Héracles? 

    -Exatamente. Há pouco tempo, Êurito prometeu dar sua filha, Íole, a quem se 

mostrasse melhor atirador do que ele. Héracles aceitou o desafio e provou que o aluno 

tornara-se melhor do que o professor. 

   - Foi esse o crime dele? 

   -Não, espere. Zangado, Êurito lhe recusou a mão da filha. Héracles se enfureceu. 

Então, quando o filho do arqueiro veio lhe pedir um favor, nosso herói se vingou. Num 
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acesso de cólera, jogou o rapaz por cima das muralhas da cidade de Tirinto. Depois, 

arrependido, Héracles foi a Delfos para interrogar o oráculo de Apolo sobre a maneira 

de expiar sua culpa. O deus, então, condenou-o a se tornar escravo pro três anos. O 

resultado de sua venda será entregue a Êurito. 

    - Se eu o comprar, ele me prestará serviços sem reclamar nem fugir? 

    -Claro! Se ele se recusar a ser seu escravo durante três anos, não se purificará de seu 

crime. Héracles bem sabe que não se pode enganar os deuses. Ao comprá-lo, nobre 

rainha, além de não correr nenhum risco, estará praticando uma ação generosa, pois seu 

dinheiro livrará o herói de sua dívida. 

    Ônfale rendeu graças aos deuses pro terem colocado aquele mercador em seu 

caminho. O herói então lançou para ela um olhar que lhe abalou o coração. 

   - Quanto quer por ele? – a rainha perguntou, tentando firmar a voz. 

   Era um preço alto, equivalente ao de cem escravos comuns. Mas, por Héracles, Ônfale 

pagaria mil vezes mais. 

  - Dê o dinheiro ao mercador – ela ordenou a seu regente. – Você aí, aproxime-se. 

Então é o famoso Héracles? 

   - Para lhe servir, grande rainha. 

    Quando o herói se levantou, as correntes que o prendiam caíram a seus pés. A 

multidão murmurou diante daquele prodígio. Perturbada, Ônfale voltou-se para o 

mercador para perguntar quem ele era, mas o homem havia sumido. Com um sorriso 

triste, Héracles revelou a verdade à rainha: aquele era Hermes, deus dos mercadores. 

    Conforme a rainha da Lídia esperava, depois de algumas semanas Héracles já havia 

livrado a região dos bandidos. Na verdade, a fama do herói fazia tanto efeito quanto sua 

força e coragem. Bastou a notícia de sua presença no reino para que os malfeitores 

fossem cometer seus delitos em outros lugares. 

    Uma noite, Héracles foi colocar-se de joelhos diante do trono de Ônfale. 

    - Pois bem, nobre rainha, o serviço está feito. Qual será minha nova tarefa? 

    A rainha não sabia o que fazer. Como utilizaria Héracles agora? O herói já se 

mostrara capaz das maiores proezas, mas Ônfale não tinha nenhum trabalho 

extraordinário para ocupar aquele escravo excepcional. O importante era ele lhe 

pertencia, estava ali para lhe servir. Como o silêncio da rainha se prolongasse, Héracles 

insistiu:  

   - Estou á espera de suas ordens, grande rainha. 

  - Pois bem, então me dê a pele de leão que lhe serve de túnica. 
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   Perplexo, Héracles hesitou por um momento. Depois, a contragosto, se despiu e 

entregou à rainha a pele do leão de Neméia, que ele vencera num de seus doze famosos 

trabalhos. Ônfale só lhe pedira a túnica para admirar melhor o corpo do escravo, O herói 

baixou a cabeça encabulado pro estar nu diante da rainha, que o observava. 

   - Você é bonito e me agrada, Héracles – ela disse depois de algum tempo. – E eu? O 

que acha de mim? 

   - Você... você é linda, Ônfale – ele respondeu sem se mover. 

  Num impulso, a rainha tirou a roupa, vestiu a imensa pele de leão e a prendeu nos 

ombros. Foi até um espelho de cobre, mirou-se nele e riu. 

  - Tive uma idéia, Héracles, vamos trocar nossas roupas. Ponha meu vestido. 

   Héracles hesitou, pensando que fosse brincadeira. Mas a rainha insistiu. 

   - É uma ordem, Héracles. Obedeça! 

   Cada vez mais perturbado, ele vestiu  roupa da rainha, mas, é claro, para isso foi 

obrigado a rasgá-la. 

   Ao ver seu reflexo no espelho, ele reprimiu um acesso de cólera. Os doze trabalhos 

que realizara em outros tempos lhe pareceram muito leves diante daquela nova tarefa 

humilhante. 

   Satisfeita, Ônfale voltou a sentar-se no trono. Então pediu: 

   - Distraia-me, Héracles. Sabe dançar ou cantar? 

   - Ora, nobre Ônfale, sou um guerreiro. Não sei cantar nem dançar, mas posso lhe 

contar minhas proezas. 

   - Boa idéia! Pode começar, estou ouvindo. 

   Assim, durante longas horas Héracles falou. Contou como conseguira enfrentar as 

aves do lago Estínfale, relatou a longa perseguição à corça de Cerínia, enfim, falou de 

todos os trabalhos que lhe foram impostos por seu primo Euristeu, a mandado da deusa 

Hera. Tomada por uma administração difícil de conter, Ônfale ouvia os relatos do 

homem que se mantinha agachado ao pé do trono, vestido de mulher. A Rainha ordenou 

às criadas que lhe trouxessem uma roca e se pôs a fiar lã sem deixar de dar atenção às 

palavras do herói. 

   Ao cair da noite, ela disse, com um suspiro: 

   - Que aventuras fabulosas!Héracles, eu gostaria de recompensá-lo por sua valentia e 

também por sua paciência. 
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   Depois de refletir um pouco, Ônfale tirou do dedo um maravilhoso anel de diamante e 

o entregou ao herói. Reticente, Héracles acabou aceitando. Tentou colocar o anel, que 

mal serviu em seu dedo mindinho. 

   No dia Seguinte, a rainha exigiu que Héracles continuasse contando suas aventuras. 

Ele obedeceu de boa vontade. Como recompensa, ela lhe deu um colar de pérolas. 

   - Ônfale, é muita coisa, além do mais, é uma jóia de mulher. 

   - Como ousa recusar uma jóia que foi usada por uma rainha? 

   Furiosa, a soberana ajeitou sobre os ombros a pele de leão de Neméia e tentou erguer 

a enorme clava largada perto do trono, mas não conseguiu. A arma era pesada demais. 

Então ela entendeu que seria preciso usar outros meios para dominar aquele escravo. Os 

dois de encararam, Héracles esperando uma ordem. No entanto, com voz doce a rainha 

disse: 

   - Héracles, como eu ficaria feliz se você usasse meu colar! 

   Esse pedido o deixou embaraçado. Não conseguindo resistir ao olhar lânguido de 

Ônfale, ele colocou o colar no pescoço. 

   Ao longo dos dias e das semanas, o coração do herói amoleceu. Sua rudeza se 

suavizou. Privado das provas físicas e das lutas que mantinham sua força, Héracles 

acabou até tomando gosto pela inatividade e pela preguiça. Sem se dar conta, ele ia se 

afeiçoando àquela rainha persistente, que resolvera domá-lo alternando crueldade e 

doçura. 

   Certo dia, como Ônfale estava demorando para mandar chamá-lo, ele perdeu a 

paciência e se apresentou na sala do trono. A rainha estava cercada por suas servas, que 

lhe enfaixavam um dedo. Ele se precipitou, preocupado: 

   - Ônfale, você se feriu? 

   - Ora, não foi nada – ela disse, mostrando a roca. – Espetei o dedo na ponta do fuso. 

   Héracles pegou a mão da rainha, beijou-a e limpou com os lábios uma última gota de 

sangue. Enternecida, Ônfale mandou as servas se retirarem. 

   - O mais triste é que não poderei terminar esse trabalho – ela suspirou. 

   - Não se preocupe – disse Héracles, correndo para a roca. – Eu o terminarei para você.   

   Sem pestanejar, o herói pegou o fuso e se pôs a fiar. Depois de algum tempo, ele 

percebeu que Ônfale o observava. Emocionada, ela olhava com ternura o herói ali 

ajoelhado, agora certa de que o amava 

   Os meses de passavam. Inquieta, Ônfale via aproximar-se o momento de seu 

companheiro recuperar a liberdade. 
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   - Héracles, não quero mais que você seja meu escravo, mas também não quero perdê-

lo. Case-se comigo. 

   O herói sabia que essa seria sua verdadeira escravidão, mas ele amava Ônfale e se 

casou com ela. 

   Uma noite, o deus Hermes apareceu em sonho para Ônfale. Estava vestido com a 

mesma roupa que o mercador que lhe vendera Héracles na praça. Suspenso no ar graças 

a suas sandálias aladas, ele olhou a bondosamente para rainha e disse: 

   - Ônfale, chegou a hora de você se separar de seu escravo.  

   - Héracles já não é meu escravo – ela respondeu. – Tornou-se meu esposo e eu o amo. 

Não podemos nos separar. 

   - No entanto será preciso, Ônfale.  Você já não conseguiu tudo que desejava? 

Submeteu o mais indomável dos heróis, o mais valente dos semideuses... Doravante 

Héracles deve prosseguir sua missão. Se tem por ele um amor verdadeiro, deve 

convencê-lo a ir embora. 

   - Hermes, tem idéia do que está me pedindo? 

   - Tenho, Ônfale, mas essa é a ordem dos deuses. E é a única maneira de você ajudar 

Héracles a cumprir o destino dele. 

   A rainha da Lídia despertou e ficou longamente contemplando Héracles, adormecido a 

seu lado. A conversa com Hermes tivera um amargo sabor de realidade, pois, de fato, 

logo se completariam os três anos de escravidão de Héracles deveria cumprir. 

   Ao abrir os olhos, Héracles percebeu que estava sozinho. Correu até a sala do trono, 

aonde Ônfale o recebeu com frieza. 

   - Acho que devemos nos separar, Héracles. Ah, isso é seu, poder levar – e ela lhe 

entregou a pele de leão e a clava. – Aliás, é bom que me devolva todas as jóias que tem 

usado. Você fica ridículo com elas. 

   Ônfale deu um riso forçado, expulsou Héracles da sala do trono e passou a tratá-lo 

novamente como escravo. 

   Héracles não sabia o que pensar. Não entendia porque, depois de seduzi-lo e casar-se 

com ele, a rainha o dispensava e o fazia voltar á condição de servo. No entanto, depois 

de vestir de novo a pele do leão de Neméia e experimentar na mão o peso de sua clava, 

o herói senti a cada dia um maior vigor e uma vontade que ele julgava ter perdido para 

sempre. Apesar disso, o amor que tinha pro Ônfale não apagara. 

   Certa manhã, como o coração apertado, resolveu falar com a rainha. 

   - Ônfale, você acha mesmo que devo partir? 
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    A rainha se empertigou e, à guisa de despedida,  acariciou  a face do herói e lhe disse,     

olhos nos olhos: 

    - Sim. Essa será a última ordem que você receberá de mim, Héracles. Vá embora, 

meu amor por você se acabou. É preciso que você também apague seu amor por mim e 

me esqueça. 

    Héracles obedeceu e se foi. Talvez essa tenha sido a mais difícil de suas tarefas, mas 

ele acabou conseguindo esquecer Ônfale. Para isso decerto recebeu ajuda dos deuses 

que protegiam. 

   Sozinha em seu palácio, a rainha da Lídia ficou inconsolável. A partida de Héracles 

fazia-a sofrer mais do que se ele tivesse morrido. Mas o herói ainda viveu muito. No 

entanto, nenhum deus ajudou Ônfale a esquecer seu amor. 

 

Cupido e Psiquê 

 

O deus do amor, que os gregos chamavam de Eros e os romanos chamavam de 

Cupido, geralmente era representado como um rapaz ou menino de asas de ouro, 

munido de um arco com o qual atirava a esmo suas flechas. Ao ser atingida por uma 

flecha delas, a pobre vítima se apaixonava, não importando sua idade ou situação. Não 

havia como escapar. Ele mesmo, certa vez, acabou tendo que se render à força do efeito 

que suas flechadas provocavam. 

Tudo começou porque houve uma vez um rei e uma rainha que tinham três filhas 

lindíssimas. Principalmente a mais moça, chamada Psiquê. Era tão bonita, tão 

deslumbrante bela, que as pessoas quando a viam ficavam extasiadas e começavam a 

tratá-la como se fosse uma deusa. Em vez de fazer oferendas a Afrodite, a deusa do 

Amor e da Beleza, cantavam para Psiquê, jogavam flores em seu caminho levavam para 

ela presentes. 

Vendo isso, Afrodite ficou furiosa. Chamou Cupido, que era seu filho, e lhe 

disse: 

- Viu só o que está acontecendo? Seja um bom filho e ajude sua mãe a se vingar. 

Faça com que essa mulher se apaixone por um ser bem vil e desprezível, que a trate 

muito mal, para que essa atrevida aprenda que não pode pretender se comparar com 

uma deusa ... 

Cupido saiu para obedecer sua mãe. Esperou que Psiquê adormecesse e, 

invisível, aproximou-se dela para flechá-la. Mas ao ver sua beleza, hesitou um pouco e 
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ficou parado a contemplá-la. Com essa demora, ela abriu os olhos, ele se assustou e se 

feriu com a ponta de uma de suas flechas. 

Em conseqüência, apaixonou-se por ela, embora a moça não pudesse vê-lo. 

Como Cupido tinha chegado a tocá-la de leve com sua flecha ela correspondia a esse 

amor. Se Afrodite soubesse daquilo, ficaria enlouquecida de raiva. Por isso o jovem 

deus escondeu a amada, levando-a para um palácio suntuoso, onde ia visitá-la todas as 

noites, escondido, protegido pela escuridão. E proibiu que Psiquê tentasse vê-lo. No 

início, tudo corria bem, os dois viviam muito felizes. Mas depois de algum tempo, a 

princesa ficou com saudades das irmãs e pediu ao amado que lhe permitisse receber 

visitas. As irmãs ficaram surpresas com tanto luxo, tanto mármore, tanto ouro que havia 

no palácio. Não cansavam de admirar a beleza da arquitetura e da decoração, a 

quantidade de criados, a qualidade dos tecidos, as delícias da mesa, a variedade de 

mimos e presentes recebidos por Psiquê. E quiseram saber : 

- Afinal, como é seu marido ? 

- Não sei ele passa o dia nas montanhas caçando com seu arco. Só chega em casa 

à noite, quando já está escuro. E eu nunca o vi, por que ele não quer que eu o veja. Mas 

me trata bem. 

- Esse seu príncipe deve ser um monstro... 

- E deve ser muito feio, horroroso, nojento, para não querer ser visto... 

Tanto falaram que Psiquê foi ficando curiosa. Até que, certa noite, ela não 

aguentou mais. Depois que o amado adormeceu a seu lado, ela se levantou de mansinho 

e acendeu uma vela. Então pôde ver e constatar que se tratava do homem mais lindo que 

jamais nenhum mortal tinha visto. Feições perfeitas, corpo divino e umas asinhas de 

ouro transparentes que eram inacreditáveis.  Perturbada diante de tanta beleza, a moça 

temeu e deixou cair sobre Cupido uma gota do óleo da lamparina. Isso não o queimou, 

mas fez ele acordar. Ao despertar e ver que Psiquê o traíra sua confiança, o jovem deus 

sacudiu suas asas e voou até a janela. Lá, pairando no ar, deteve-se um instante e disse: 

- É assim que retribui o meu amor por você ? Eu devia castigá-la, mas não 

consigo. Sua curiosidade estragou tudo. Agora vou ter de ir embora e nunca mais volto. 

A moça ficou caída no chão, chorando. Quando acalmou e olhou ao redor, o palácio 

tinha desaparecido, com tudo que tinha dentro. 

Morrendo de saudades, ela saiu a procura de seu amado pelo mundo todo. 

Consultou-se com oráculos e recebeu a ajuda da deusa Ceres, das Colheitas e da 

Fertilidade da terra, a que sempre respeitava e reverenciava de modo especial. Mas a 



85 
 

 

situação de Psiquê era muito complicada , pois era perseguida pela poderosa, Afrodite, a 

mais ciumenta de todas as deusas. Diante disso, Ceres aconselhou que ela se dirigisse 

diretamente à deusa do amor para expor seu sofrimento, colocar-se  humildemente em 

suas mãos e pedir clemência. E foi isso que ela fez, mas a moça teve de enfrentar uma 

porção de provas que Afrodite ia colocando em seu caminho. 

A primeira prova foi separar uma montanha de grãos de cereais de tipos 

diferentes, com apenas uma noite de prazo. Tarefa impossível. Mas Cupido pediu às 

formigas que socorressem Psiquê e elas vieram de todas as partes do mundo para ajudá-

la. De manhã estava tudo pronto e feito. Afrodite não se conformava e foi inventando 

novas provas.  

Cada qual mais difícil que a  outra. Psiquê, aos poucos , ia vencendo uma por 

uma. Finalmente, a mãe de Cupido mandou a moça descer aos infernos para trazer o 

cofre com os segredos de beleza usados por Perséfone a rainha do submundo. Com 

muita dificuldade, Psiquê conseguiu passar pelo cão de três cabeças que vigiava a 

entrada do mundo dos mortos, e enfim realizar a tarefa. Mas quando já estava quase 

chegando de volta, mais uma vez não resistiu à curiosidade - como Afrodite tinha 

certeza que aconteceria e era tudo uma armadilha. Na caixinha dos tesouros de 

 Perséfone não havia jóias, nem cosméticos, seu segredo para beleza era outro. O 

nome Psiquê significava "alma" em grego. E entre as muitas coisas diferentes que essa 

lenda nos revela sobre a alma, está a idéia de que para ela a curiosidade é irresistível, e a 

necessidade de investigar o desconhecido a faz correr os maiores riscos.  

Assim aconteceu de novo. Psiquê abriu a caixinha para olhar que tinha dentro . O que 

havia era um sono profundo, invencível e  total, parecido com a morte. E a derrubou e a 

dominou.  

De longe, vendo tudo, o Cupido ficou desesperado. Percebeu que tinha que 

ajudar a amada, mesmo sem ter recursos para enfrentar a mãe. Então pediu socorro a 

Zeus, o deus supremo, que ficou com pena dele e fez Psiquê sair do sono, trazendo ela 

ao Olimpo. 

E foi assim que pôde se tornar imortal e viver com Cupido. Os dois se casaram e 

tiveram uma filha que deram o nome de Volúpia ou Prazer. Habitantes eternos do 

Olimpo Cupido e Psiquê, corpo e alma, viveram então unidos num amor sem fim. 
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ANEXO B – ESCRITA CRIATIVA (com algumas correções) 
 

SESSÃO 1 – APRESENTAÇÃO  

(31/05/2010) 

 

“Na hora de desenhar o meu nome eu pensei em mil coisas, mil possibilidades, etc. Nos 

momentos tristes da minha vida e consegui tirar isso do meu corpo, da minha alma. 

A aula é ótima, estou bem tranqüila!”                                                        Escrita de A.B. 

 
“Alegria, paz, amizade, amor.” 

                           Escrita de D. 

 
“Quando eu comecei a ‘escrever’ o meu nome na outra parte da folha eu fiz de tudo 

para utilizar a minha criatividade. Só pelo motivo do meu nome ser tão fácil.” 

Escrita de A. 

“Eu gostei sim de fazer.” 

               Escrita de M. 

 
“O trabalho foi muito bom, agradável e calmo. Gostei muito, consegui refletir e 

raciocinar com calma e a música que ajudou muito. Deixei tudo bem colorido, porque 

minha vida é colorida; eu gosto de viver intensamente, viver feliz, aproveitando cada 

minuto do seu tempo. E amando intensamente amigos, pais, natureza, animais, deus, 

etc. P.S: Adorei a aula.”                                                                                 Escrita de C. 

 
“Bom, eu pensei em muitas coisas, em como fazer, como colorir e também gostei muito 

da aula, me senti tranqüilizada.”                                                                    Escrita de J. 

 
“Eu gostei de fazer esse trabalho porque eu tive que pensar muito profundo e deixar 

fluir as minhas idéias. Eu pensei quando olhei a imagem na proteção que cristo nós dá 

ao olhar pra ele, por isso a letra ‘P’ de proteção e o ‘A’ de Arthur meu nome.” 

                                                                                                                       Escrita de A. 

 
“Sinceramente?! Sei lá, eu apenas olhei pra imagem, gostei e comecei a desenhar!” 

                                                                                                     Escrita de N. 

“Lembrança da trilha até o cristo... 

                                   Escrita de R. 
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SESSÃO 2 - SONHOS         

09/06/2010 

 

“Hoje a sessão foi muito legal, consegui pôr de lado um pouco da timidez. Hoje 

finalmente consegui expor o que eu realmente tava pensando.” 

(Não colocou o nome) 

 
“A melhor que tem para se sentir relaxado. Chegamos agitados, mas logo ficamos mais 

quietos, desenhamos algo que jamais pensaríamos em desenhar. Está sendo boa por 

tudo, pelas músicas, pelos alunos também e pelo Wilson.”                       Escrita de A. B. 

 
“Bom, a sessão de hoje foi legal, fizemos atividades que descreviam os nossos sonhos e 

um desenho abstrato. Você coloca sua timidez à prova porque tem momentos que não 

podemos ser tímidos. Estava com muito sono e as musiquinhas também dão sono. Mas 

no geral foi boa.”                                                                                            Escrita de D. 

 
“Na sessão de hoje foi legal, mas eu estava um pouco sonolento, mas eu acho que 

consegui me adequar à dinâmica de grupo do dia em si. Foi proveitoso no meu ponto 

de vista, achei que não seria tão bom confesso...”                                         Escrita de R.  

 

Eh!...... Whatever... Gentê, a aula foi ótimaa.. Tipo assim super maneira. Desenhei, 

refleti e me acalmei porque quando eu cheguei na aula eu estava nervosa! E tipo estou 

adorando as aulas, tipo assim, super maneiras! Mesmo! Pra terminar! EEhhh... 

Whatever, by, eh!                                                                                            Escrita de C. 

 
“Foi minha primeira sessão, é boa, explora a nossa mente, faz parar e pensar um 

pouco, deixa-nos relaxados. Faz-nos expressar através de desenhos e isso é bom. 

Gostei da aula e não pretendo sair.”                                                              Escrita de E. 

 
“Bom, hoje a aula foi muito legal, pois me fez refletir e lembrar. Hoje pensar e 

relembrar um sonho marcante em nossa vida, eu por exemplo desenhei um sonho que 

eu tenho há muitos anos que sempre pulo do alto de um morro e sei lá... eu fico 

pensando em várias coisas na paz, esperanças, etc. Eu fico mais relaxada depois de 

cada sessão.”                                                                                                       Escrita de 

A.B. 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO CONTEXTUAL 

Questionário Contextual 
Dados Pessoais 

Nome:                                                                                            Idade: 
Endereço 
Contato: 
 

Quanto ao Solar 
Quando começou a estudar no Solar? 
De uma forma geral, qual sua opinião sobre o Solar? Sobre a Escola? 
 

Quanto à família
Mora com seus pais?   Sim (   )   Não (   ) 
Tem irmãos? Quantos? De que idades?    
Tem quarto próprio? 
Como você se vê dentro da sua família? 
 

Quanto ao Lazer 
Culturalmente, o que gosta de fazer? 
 

Quanto à Vida 
Tem namorado(a)?   Sim (   )   Não (   ) 
Escreve em diário?   Sim (   )   Não (   ) 
Tem independência para sair sozinho? 
Qual a profissão que gostaria de seguir? 
Sobre o que gostaria de falar nesses encontros? Quais temas da vida? 
 

Quanto à Religião
Tem religião? 
O que acha que é Deus? 
 

Quanto à Imaginação 
Quando lê um livro, o que acha que acontece? 
Quais são suas considerações sobre a imaginação? 
 

Quanto à Leitura e Livros 
O quê costuma de ler? 
Ao ler, sente dificuldades? Quais? 
Você tem o hábito de escrever? O que escreve? 
Sente alguma dificuldade para se expressar por escrito ou oralmente? Se sim, quais são 
as dificuldades? 
Se fixa num propósito ou objetivo ao começar a ler? 
Encontra com freqüência palavras que não entende? Averigua o significado delas? 
Busca relações entre as idéias que vai encontrando ao ler? 
Tem dificuldades de concentração? 
Qual seu livro preferido? 
Quais são suas considerações sobre o livro e leitura? 
Gosta de Ler?   Sim (   )  Não (   ) 
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