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FIGURA 1

Quem olha para fora, sonha.
Quem olha para dentro, desperta!
Carl Gustav Jung
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RESUMO

Este estudo apresenta a Arte da Animação como uma possibilidade a ser utilizada
dentro das modalidades expressivas no processo arteterapêutico, colocando-se como uma via
de ativação das potencialidades criativas e de expressão através do movimento às inquietações
internas de indivíduos que se encontram no limiar entre a vida infantil e a passagem para o
universo adulto, a partir de experiências em setting arteterapêutico.

Palabras-chave: arteterapia – animação – movimento – imagem – adolescência.
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ABSTRACT

This research shows the Animation Art as a possibility that can be used in expression
mode in the art therapeutic process as an activation way of creative potential and also an
expression way by the movement of internal disquietudes of people whose are crossing the
line between childhood and the adult universe, through an experience in therapeutic setting.

Keywords: art therapy - animation - move - image – teenage.
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APRESENTAÇÃO

Neste momento, algumas cenas se congelam e o que surge aos olhos é uma seqüência
colorida de fatos que ilustram o meu movimentado contato com o simbólico mundo das
imagens e, por conseqüência, o da Arteterapia.
O colorido da infância ainda é bastante presente em minhas lembranças. Entretanto,
como se sabe, algumas cenas nos acompanham de maneira mais nítida que outras. Assim,
fazendo um recorte deste período, trago, em primeiro plano o olhar da menina que adorava as
típicas tardes frias das férias de meio de ano, período em que, eventualmente, a casa recebia a
visita dos meus avós maternos. Minha avó já não enxergava mais e também tinha dificuldades
motoras, mas para mim esta situação era muito natural, uma vez que a conheci com tais
limitações. Então, enquanto minha mãe cuidava de outras coisas, eu e minha avó fazíamos
companhia uma para a outra. Lembro que eu adorava narrar para ela o mundo lá de fora.
Descrever as cores, as formas, o movimento.
Com o tempo, o olhar se transforma. E o meu se encantou ainda mais com o mundo
das imagens quando entrei no curso de licenciatura em Artes, na UFPR. O meu fascínio pelo
ver fez com que me envolvesse em projetos que tinham a questão do olhar como mote
principal. Assim, trabalhando como monitora em diversos espaços culturais, com diferentes
públicos, pude vivenciar a riqueza da troca de olhares, potencializada através do contato com
as artes.
Então, com o meu olhar de educadora já formada, as imagens tornaram-se
companheiras fiéis nas viagens pelo território da arte, tornando-se verdadeiros portais a
caminho das aventuras do conhecer. Acreditando que o olhar deve sempre estar em busca do
novo, propus à escola na qual trabalhava, apesar de nenhuma experiência anterior na área, um
novo projeto voltado para os alunos do ensino fundamental, em que foram feitas diversas
experimentações no campo da animação, o qual se chamou Anima-Arte. Assim, as imagens
em movimento passaram também a fazer parte do meu repertório de possibilidades, utilizado
em sala de aula.
Saindo um instante desta dinâmica, voltei meus olhos para um público diferenciado,
cujo ritmo menos acelerado, fez com que meu olhar também parasse um pouco para refletir, e
desejasse alcançar novos vôos. Trabalhando em uma casa de recuperação de idosos e
acreditando no potencial da arte como recurso transformador para o indivíduo, nasceu o
desejo de ir ao encontro dos caminhos da Arteterapia.
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Então um vento sudeste soprou forte, fazendo com que eu viesse a morar na terra onde
a miscelânea de todos os ritmos acontece. E com a mudança, veio o encontro com o curso de
pós-graduação em Arteterapia, da POMAR1. Aqui, meu olhar novamente se abriu e entendeu
que a maneira como se olha para fora depende de como se olha para dentro. Através da
menina dos olhos da arteterapia descobri que é possível refletir o sopro de vida em almas cuja
luz esqueceu-se, momentaneamente, de ser vista.

1

A Clínica POMAR – Proposta de Orientação Multidimensional Arte Realidade – é uma instituição que se
dedica ao trabalho com arteterapia desde 1982, na cidade do Rio de Janeiro, oferecendo dentre as suas
atividades, o curso de pós-graduação Lato Sensu em Arteterapia, através do convênio com o ISEPE – Instituto
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão –.
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INTRODUÇÃO

O trabalho aqui apresentado, inserido dentro do cenário arteterapêutico, tem seu foco
voltado para uma modalidade de expressão que encontra no movimento a sua verdadeira
essência: a Arte da Animação.
Atualmente, as novas possibilidades tecnológicas que aproximam as animações do
mundo real, e que também dão vida a personagens e cenários presentes anteriormente
somente no mundo da imaginação, fazem com que esta linguagem fascine os olhares de todos,
e, sobretudo, despertem no público jovem uma ressonância peculiar. Esta identificação
existente entre este público e a linguagem da animação foi o que motivou esta pesquisa, que
foi ao encontro dos movimentos bastante próprios de um grupo de adolescentes, já
participantes do trabalho de estágio, necessário para a finalização do curso de Pós-graduação
em Arteterapia do convênio POMAR-ISEPE.
O mundo está em movimento e é especificamente na adolescência que o indivíduo se
vê perseguido por ritmos que nem sempre estão em harmonia com o seu pulsar. Estar neste
limiar entre a vida infantil e a passagem para o universo adulto significa lidar com uma gama
de novas emoções, medos, frustrações, dúvidas, enfim, de novos movimentos internos que se
expandem para o exterior, através de comportamentos também inquietantes, assim como sua
alma neste momento.
Neste sentido, envolver experiências com movimento, através das várias
possibilidades dentro do universo da arte da animação, se coloca no caminho arteterapêutico
como uma via de expressão que permite ao seu viajante, ir ao encontro da sua melodia
interna, dando forma as suas inquietações e encontrando novos ritmos harmoniosos. Assim,
dentro do contexto colocado, o presente estudo parte dos seguintes questionamentos:
- Como a arte da animação poderia ser utilizada dentro dos caminhos da arteterapia?
- De que forma o contato com experiências, envolvendo a essência do movimento,
poderia encontrar ressonância em indivíduos cujos ritmos internos estão em total
descompasso, como é o caso da adolescência?
- Como o dinâmico processo de construção da identidade, presente no caminho de
Individu(o)Ação do adolescente, poderia ser influenciado através do universo da animação?
A busca teórica deste trabalho foi desenvolvida de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa, buscando ressaltar, tendo em foco o
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indivíduo adolescente, a relevância de se inserir nos processos arteterapêuticos, a experiência
do movimento, através da arte de animar.
Na construção do cenário deste trabalho, em primeiro plano, no primeiro capítulo,
lança-se um olhar histórico sobre a Arte da Animação, buscando a essência do movimento
desde as primeiras tentativas de expressão do homem, até se chegar aos novos recursos que
definiram o lugar de destaque desta arte no mundo atual.
Em seguida, mãos e almas em movimento entram em cena no capítulo voltado a
Arteterapia, que conceitua sob a luz de alguns teóricos, de mãos dadas com a abordagem
junguiana, importantes termos do universo arteterapêutico e mapeia o colorido leque de
modalidades expressivas parceiras nos seus processos.
No capítulo final a ação entra em cena e os holofotes se voltam para o relato da
experiência dentro do universo da animação, movimentando o grupo de adolescentes
envolvidos no processo arteterapêutico.
Por fim, as considerações finais e recomendações são colocadas, com o intuito de que
esta pesquisa possa contribuir para um movimento de expansão com relação às experiências
que envolvem os novos caminhos da arteterapia.
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CAPÍTULO 1

A ARTE DA ANIMAÇÃO

FIGURA 2

A criança naturalmente dá vida a tudo que toca. Relaciona-se
igualmente com o mundo vegetal, mineral, animal ou material.
Anima objetos e se comunica com a natureza. Fala com as plantas,
com as árvores, com as pedras, colheres e cadeiras, com seu gato,
ou com um macaco selvagem criado em sua imaginação, conversa
com o vento e com as nuvens. É naturalmente animista. É como se
o seu pensamento, ou a sua consciência, estivesse ainda ligada a
uma vida anterior, mas à medida em que vai atingindo a idade da
razão, vai dela se afastando. (2)

O verbo latino animare significa dar vida. Uma das maneiras de se perceber algo vivo
é verificar se existe movimento. Dentro do universo das artes visuais, a Arte da Animação tem
no movimento a sua essência. Manipulando sinteticamente o tempo e o espaço, a arte de
animar expressa a criação de um universo próprio que faz parte do imaginário de todos que,

2

AMARAL, Ana Maria. Teatro de Formas Animadas, Edusp - (1996, p.170).
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desde a infância, se encantam com a possibilidade do lúdico. É o terreno do absurdo e da
fantasia, no qual a realidade é sempre reinventada.
Antes de se fazer uma associação direta desta arte com as novas linguagens
expressivas ligadas à tecnologia, ao se lançar um olhar histórico para o mundo das imagens, é
possível reconhecer referências da Arte do Movimento já nas primeiras tentativas de
expressão do homem.
Segundo Lucena Júnior (2005, p. 28), o movimento tem sido motivo de dedicação por
parte de desenhistas e pintores desde os tempos mais remotos. Isto se justifica pelo fato do
movimento atrair intensamente a atenção da visão. O estático fica facilmente em segundo
plano diante de algo que se mexe. Isso está intrinsecamente relacionado ao longo processo
evolutivo, no qual os olhos se desenvolveram como instrumentos vitais à sobrevivência.

1.1 UM OLHAR HISTÓRICO SOBRE A ARTE DE ANIMAR

Perpassando a idéia da narrativa até atingir o puro desejo formal com a arte moderna,
o desejo do homem pela animação de suas criaturas sempre o acompanhou. A princípio,
durante a Pré-História, este interesse esteve associado a um caráter mágico, onde as imagens,
aos olhos de seus criadores, eram carregadas de poder. Animais pintados em cavernas,
sugerindo a idéia de bem mais patas do que teriam na realidade, já indicavam, através da
ilusão do movimento, a tentativa deste indivíduo primitivo e potencialmente criativo de
representar sua realidade, através da imagem, incutindo nela o desejo de aprisionar essas
dinâmicas criaturas com as quais convivia, dentro de uma armadilha simbólica, como é o caso
da caverna.
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FIGURA 3

Aos poucos, o desafio de sugerir movimento por meio da imagem fixa vai ganhando
novos contextos, até chegar à representação de relações sociais, onde, segundo Proença (2007,
p.13), aparecem pinturas com cenas de danças coletivas, talvez ligadas ao trabalho de plantio
e colheita, percebendo-se uma evidente intenção de transmitir a idéia de movimento pela
posição dos braços e das pernas. FIGURA 2

4

3
4

(4)

FIGURA 4

Um javali com oito pernas representando movimento – gruta Espanha há cerca de 30 mil anos.
Pintura rupestre encontrada em Tassili, região do Saara.
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Em todos os capítulos de sua trajetória, o homem revela, através da arte, a busca por
descobrir-se e a necessidade de atribuir vida às coisas. É no criar que ele busca dar sentido a
sua existência. Segundo Ostrower (1985, p.47), “a percepção de si mesmo dentro do agir é um
aspecto relevante que distingue a criatividade humana. Movido por necessidades concretas
sempre novas, o potencial criador do homem surge na história como um fator de realização e
constante transformação.”
E é assim, seguindo por caminhos transformadores, que a humanidade chega a um
novo cenário, onde o seu modo de se relacionar com o mundo e consigo mesmo são
drasticamente repensados.
Ao voltar os olhos para si, o indivíduo descobre novos valores em um período
conhecido como Renascimento. O corpo humano começa a ser estudado pela ciência e
representado nas artes, traduzindo este novo olhar. Ao buscar no seu passado as referências
nos padrões estéticos, o homem se depara com a arte grega e é envolvido por esta. As estátuas
gregas revelavam em suas formas uma perfeita harmonia, além de inovações importantes com
relação ao movimento, como afirma Strickland (2006, p.13), ao comentar sobre este período
da arte: “O princípio do apoio do peso, ou contrapposto, em que o peso do corpo se apóia
numa das pernas e o corpo segue esse alinhamento, dando a ilusão de uma figura surpreendida
no movimento, foi um legado importante das artes gregas”. 5

(5)

5

FIGURA 5

Vitória de Samotrácia. c.190 a. C. – Louvre, Paris. Reflexo da filosofia humanista grega.
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Leonardo da Vinci, artista renascentista atento a todas as novas descobertas e fazendo
parte de outras tantas, retoma conceitos greco-romanos em seu desenho Proporções do corpo
humano (FIGURA 6), em que ilustrando um texto de Vitrúvio6, tangencia o problema da
animação ao representar um homem exibindo duplamente seus membros inferiores e
superiores.

FIGURA 6

O trabalho de Da Vinci, representando o homem renascentista, sugere o movimento
cíclico deste sujeito, em busca de novos sentidos a partir de si próprio. Apesar da sugestão do
movimento, torna-se importante perceber que ainda não se percebe na arte, nenhuma relação
de representação espaço-tempo.
Entretanto, de movimentos em movimentos, o homem chega no século XX em um
ritmo acelerado, onde, paradoxalmente, a tradição, que antes fora referência para o encontrarse, perde seu atrativo. A arte torna-se agressivamente convulsiva, e um estilo se sobrepõe ao
outro, na mesma rapidez ditada pelos processos de produção em série. Atravessando essa
atordoante procissão, em meio ao ritmo desenfreado dos avanços da era industrial, a arte
6

Marcus Vitruvius Pollio foi um arquiteto e engenheiro romano que viveu no século I a.C. e deixou como legado
a sua obra em 10 livros intitulados De Architectura, um tratado de arquitetura em que, no terceiro volume, ele
descreve as proporções do corpo humano.
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começa a se concentrar não no que se vê, mas no que se sabe que está lá. Assim, como coloca
Lucena Júnior (2005, p. 29), representando este momento: “Marcel Duchamp, com sua
famosa pintura de inspiração futurista Nu descendo a escada (FIGURA 7), evoca a dinâmica
plástica do movimento numa seqüência de posições de uma personagem num único quadro”.

FIGURA 7

A representação de Duchamp da figura seqüenciada não se congela em um único
momento. Ela vai além e, através da ação, passa a contar uma narrativa que aqui é colocada
em um único quadro. No entanto, há um momento em que um único quadro não suporta mais
guardar todas as histórias e sente a necessidade de expandir seus horizontes. A partir do
instante em que os desenhos passam a ser feitos em quadros seqüenciados, contendo uma
narrativa, chega-se a um universo peculiar da história que antecede a animação propriamente
dita, a era das histórias em quadrinhos, em que o movimento tece um diálogo estreito entre o
tempo e o espaço.
Para o desenho e a pintura, a natureza já oferecia os materiais básicos necessários à
produção visual. Porém, no âmbito da animação, Lucena Júnior (2005, p. 29) esclarece que

como ilusão do movimento através da rápida sucessão de imagens, a animação
requeria um elevado grau de desenvolvimento científico e técnico para ser viabilizada
enquanto arte – o que só vai acontecer no início do século XX. Para chegar a essa
condição, esforços foram despendidos ao longo de três séculos. Apenas com o
advento da ciência moderna, após o Renascimento, vai existir um ambiente propício
para a formulação de idéias que resultam nos primeiros dispositivos que apontam para
as possibilidades de pôr em prática a animação como ela é conhecida hoje.
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1.2 OS PALCOS DA ANIMAÇÃO E A CHEGADA DE NOVOS RECURSOS

A arte não está na tecnologia em si mesma, mas nas possibilidades
expressivas que a tecnologia proporciona.(7)

Para captar e reproduzir a imagem em movimento, construíram-se vários aparelhos
baseados no fenômeno da persistência retiniana8, descoberto pelo inglês Peter Mark Roger,
em 1826. Um dos primeiros dispositivos criados no sentido de manipular a imagem foi o que
se chamou de lanterna mágica9. Inventada no século XVII, na Europa, este recurso vai
influenciar o surgimento de vários outros experimentos relacionados à ilusão do olhar através
de um equipamento.

FIGURA 8

A demonstração em público destes novos recursos de manipulação da imagem atraía
muitos curiosos causando reações surpreendentes. Segundo Lucena Júnior (2005, p.30), no
final do século XVIII, o cientista holandês Musschenbroek ao acrescentar à lanterna mágica
um disco giratório com imagens em seqüência, assombrava visitantes com projeções de um
moinho de vento com suas pás em rotação, um homem tirando o chapéu, uma mulher
7

BARBOSA, Alberto Lucena. Arte da Animação. Técnica e estética através da história., SENAC-(2005,p. 46)
Fração de segundo em que a imagem permanece na retina.
9
Criada pelo alemão Athanasius Kirchner, na metade do século XVII, é composta por uma caixa cilíndrica
iluminada à vela, que projeta as imagens pintadas em uma lâmina de vidro. Fonte: http://www.wikipedia.org Acesso 05.02.2009.
8
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curvando-se em movimento. Essas projeções são consideradas as primeiras exibições
animadas.
É importante observar que até esse momento as descobertas com relação aos
equipamentos ópticos eram apenas experimentações puramente científicas. Somente em 1794,
com o francês Etienne Gaspard Robert, é que a lanterna mágica alcança a verdadeira condição
de ferramenta artística. Seu espetáculo intitulado Fantasmagorie torna-se sucesso absoluto,
ficando anos em cartaz. Como o nome sugere, o show tinha uma concepção assustadora,
macabra, a exemplo dos modernos filmes de assombração, que também compartilham imensa
popularidade. Lucena Júnior (2005) relata que o público lotava a escura sala de projeção,
previamente decorada com caveiras para reforçar a condição de mortal dos espectadores.
Assim, como mágica, personagens voavam pela sala e sumiam sem explicação, deixando o
público perplexo.

FIGURA 9

Etinenne fez escola, e shows similares se espalharam pela Europa e pelos Estados
Unidos, ao mesmo tempo em que o processo ia sofrendo aperfeiçoamento nas mãos de outros,
sendo, ainda hoje, utilizado em repertório de mágicos e em parques de diversão.
Durante o século XIX, a vida ganha novos ritmos e o interesse pelo movimento é
estimulado pela indústria de produção em série, assim como os novos modelos de automóveis
que aceleram o cotidiano das pessoas. É neste cenário que surgem diversas invenções,
baseadas no princípio de que o olho humano combina imagens vistas em seqüência num único
movimento se forem exibidas rapidamente. Faziam parte destas invenções, que mais tarde
passaram a ser comercializadas como brinquedos, o zootroscópio, também conhecido como

13

roda da vida, e o mais barato e popular de todos, inventado em 1868 – o Kineograph, mais
conhecido como flipbook, ou livro animado.

(10)

FIGURA 10

FIGURA 11

10

Entre o ziguezaguear da história da animação, movida até o momento pelo surgimento
destas mágicas máquinas que trabalham a ilusão do olhar, aparece, em 1820, uma nova
descoberta que tem no registro congelado do movimento a sua contribuição fundamental para
os novos caminhos da animação: a fotografia. Com a possibilidade da captura de imagens
através das lentes da câmera, deu-se início uma série de pesquisas com seqüências
fotográficas direcionadas à análise do movimento humano e animal.(11)

11

10

FIGURA 12

FIGURA 13

No zootroscópio os desenhos eram feitos em tiras de papel e montados num tambor giratório. Ao girar o
tambor, através de suas frestas também se observava o movimento. (LUCENA JÚNIOR, 2005, p.35)
11
Os registros de Eadweard Muybridge – 1878 [fig. 11 e fig.12] influenciaram diretamente os artistas do
futurismo, dadaísmo e surrealismo, movimentos vanguardistas do início do século XX, que acabaram por
desenvolver uma série de obras nas quais o movimento se expande e dá forma ao tempo através da pintura e da
escultura. [ver Fig. 6] – fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muybridge-1.jpg - acesso em 13.02.2009
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A possibilidade do registro da realidade através da técnica fotográfica influenciou
fortemente todas as artes. Os pintores impressionistas preenchiam de manchas coloridas suas
telas que, mesmo fixas, carregavam em suas temáticas o movimento da vida. O interesse pela
luz se espalha pela Europa durante todo o século XIX, mas é somente nos últimos anos deste
século que a imagem real em movimento consegue ser finalmente capturada, armazenada e
projetada. Foi pelas mãos dos irmãos Lumière e seu cinematógrafo12 que aconteceu a primeira
exibição de fotografias animadas, em 1895, em que, frame a frame ou fotograma por
fotograma, o movimento chegava à luz dos olhos dos espectadores. O cinema começava a
fazer parte da história e, para ilustrar este acontecimento, Lucena Júnior (2005) descreve:

a projeção da realidade com esse aparelho causou assombro. Era, sem dúvida, uma
tremenda novidade e, mesmo apresentando filmes curtinhos, sem nenhum resquício
artístico, como A chegada de um trem à estação ou A saída dos operários de uma
fábrica, o sucesso estava garantido. (2005, p.40)

O cinema, enquanto ferramenta para expressão visual, abria possibilidades
revolucionárias para artistas sintonizados com a dinâmica do mundo de então. Era o recurso
por excelência, para embalar platéias fascinadas com os avanços proporcionados pela ciência
e tecnologia, a exemplo do automóvel, bem de acordo com as expectativas culturais de uma
economia e indústria nascentes. Escritores como Júlio Verne atiçavam a imaginação popular.
O ambiente era propício à fantasia.
Assim, aos poucos, a realidade capturada começa a interagir com a fantasia, e os
filmes, através dos imperceptíveis efeitos especiais como o esmaecimento de cenas, duplas
exposições e, a técnica da animação com parada de filmagem e substituição, levava para as
telas um mundo de possibilidades, experimentadas, até então, somente no campo da
imaginação.

12

Aparelho movido a manivela que utiliza negativos perfurados, substituindo a ação de várias máquinas
fotográficas para registrar o movimento. O cinematógrafo torna possível, também, a projeção das imagens para o
público. O nome do aparelho passou a identificar, em todas as línguas, a nova arte (ciné, cinema). Fonte:
http://topicosespeciais.wordpress.com/2008/04/01/cinema-primeiros-aparelhos. Acesso em 12.02.2009.
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(13)

FIGURA 14

13Desta forma, a arte da animação ganha vida e passa a ser reconhecida como
linguagem. Em 1923, os estúdios Disney surgem com muitas histórias animadas e
personagens que ganham características humanas (FIGURA15), carregados de emoções,
idéias e conflitos em meio à muita diversão, o que faz com que aconteça uma identificação
ainda maior do público com este universo.

FIGURA 15

13

Cena do filme “Uma Viagem à Lua”, de 1902 por Georges Méliès, considerado o pai dos efeitos especiais do
cinema. – fonte: http://www.massarani.com.br. - acesso em 15.02.2009.
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(14)

FIGURA 16

Nesse movimentado caminho da arte da Animação, onde tudo é possível, a cada dia
surgem novos recursos. Computadores de última geração garantem a integração entre o
mundo virtual e o real, presenteando os filmes animados com efeitos especiais fantásticos.

15

14

(15)

FIGURA 17

Animação em cores Pinóquio – 1940. Estúdio Walt Disney. – Os contos de fada entram em cena. Aqui
Gepetto dá os últimos retoques em sua mais nova criação. - Adaptação para o cinema da obra literária de Carlos
Coloddi: As Aventuras de Pinóquio,1883.
15
Cena do filme Uma cilada para Roger Rabbit. 1988 – em que realidade e fantasia convivem no mesmo
mundo.
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(15)

FIGURA 18

Entretanto, apesar desta aparente simbiose entre os universos da animação e o da
tecnologia, o verdadeiro caráter artístico da linguagem da animação está essencialmente no
criar. O artista se apropria dos materiais, das ferramentas para criar a forma. E este criar
encontra, única e exclusivamente na mente humana, o seu campo fértil.

16

Cena do filme A fuga das Galinhas, 2000. Técnica massa de modelar e “stop motion”. [ver p. 45]
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CAPÍTULO 2

ARTETERAPIA - MÃOS E ALMAS EM MOVIMENTO

A nossa natureza está no movimento. O repouso completo é a morte.
Blaise Pascal

17

(16)

FIGURA 19

Ao se buscar os primeiros quadros que dão seqüência à história da humanidade, o
olhar é preenchido por imagens que refletem um potencial criativo inerente ao homem. As
mãos que criaram estes primeiros registros, com formas simplificadas e com uma ligação
muito íntima com a natureza, aos poucos foram acrescentando formas mais complexas às suas
representações, e transferindo também um caráter simbólico a elas, como já visto no primeiro
capítulo.

A explicação mais provável para essas pinturas rupestres ainda é a de que se trata das
mais antigas relíquias da crença universal no poder produzido pelas imagens; dito em
outras palavras, parece que esses caçadores primitivos imaginavam que, se fizessem
17

Mão em negativo – Arte Rupestre – [Caverna de Peche Merle - França]
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uma imagem da sua presa – e até espicaçassem com suas lanças e machados de pedra
-, os animais verdadeiros também sucumbiriam ao seu poder. (GOMBRICH,1995 p.
42)

Quando começa a refletir sobre si próprio e o mundo envolvente, o indivíduo
carregado de potencial criativo passa progressivamente a representar imagens idealizadas, ao
invés de simplesmente imagens observadas. A partir do momento em que o homem lança
novos olhares para o mundo, começa a se aproximar cada vez mais da sintetização dos
elementos e da sua esquematização simbólica, como o caso das estatuetas femininas onde se
realçam, em linhas simples, as características da feminilidade.

(17)
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FIGURA 20

Esta capacidade de representação, através de símbolos, com a utilização de materiais
diversos, acompanha a humanidade como uma característica singular. As coisas, para
existirem, necessitam ser significadas pelo homem. Sem a produção de sentidos, a existência
se anula. “Com a ajuda dos símbolos da arte podemos manifestar impulsos e valores
significantes que, de outra maneira, não teriam como ser comunicados: a emoção, o carinho, o
18

Vênus de Willendorf, estatueta de 11 cm de altura encontrada na Áustria em 1908. data de 24 mil anos atrás.
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desejo, a simpatia, o amor...” (LUCENA JÚNIOR, 2005, p.19). Portanto, a arte se revela,
substancialmente, no âmbito da expressão. Por trás dessas imagens encontram-se sujeitos
cheios de desejos, medos, frustrações e repletos de realizações, que, dentro de um
determinado tempo e espaço, de acordo com cada cultura, refletem em suas criações, o que os
acompanha internamente.

2.1 ARTETERAPIA QUADRO A QUADRO

(...) Assim sem mexer no time, sem mexer com o corpo, sem mexer
com a criatividade, sem mexer com as emoções, vamos congelando
a alma.
Ângela Philippini

Criar significa dar existência, dar origem, dar forma, imaginar, cultivar, nascer.19 O
caminho criativo em arteterapia tem o propósito de dar forma e materialidade ao que é
confuso, desconhecido ou reprimido para o indivíduo. A entrada em um processo expressivo e
criador, como se configura o caminho da Arteterapia, marca no indivíduo um momento em
que os seus conteúdos internos começam a se movimentar e sentem a necessidade de serem
lançados para fora, a fim de encontrarem um lugar para estarem e serem re-significados.
Para uma melhor compreensão das cenas que ilustram o caminhar da arteterapia ao
longo na história, com o auxílio de uma lanterna mágica, é possível revisitar, de forma
espaçada, importantes imagens ao longo desta projeção.
Segundo Philippini (2004, p.13), a Arte, em suas múltiplas manifestações, é usada
como veículo para acessar conteúdos internos desde tempos imemoriais. O homem primitivo,
com suas pinturas nas cavernas, já acreditava no poder que essas imagens continham, e que o
encorajavam diante do enfrentamento dos perigos externos. Os índios usavam - e usam - a
dança e o canto tanto para evocar a chuva para obter uma boa colheita, quanto para curar
doenças. Na Grécia antiga, representações teatrais e musicais eram um canal para posteriores

19

Definição Dicionário da Língua Portuguesa: http://www.michaelis.com.br
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momentos de meditação, em que através dos sonhos, revelações divinas apontariam caminhos
de cura.20
Assim, portanto, pode-se afirmar que a arte como prática terapêutica acompanha a
história da humanidade. Acelerando a projeção das cenas, chega-se aos tempos modernos.
Depois de personagens marcantes surgirem, como Florence Cane e Margareth Naumbeurg
nos Estados Unidos e Adrian Hill na Inglaterra, ancorando as estruturas dos caminhos da
arteterapia, a projeção da luz se expande, fazendo com que seu raios chegassem até o Brasil,
através da figura singular de Nise da Silveira. Inspirando novos rumos no campo da saúde
mental, a doutora Nise, mergulhando nos princípios da psicologia analítica de Carl Gustav
Jung21, dá início ao processo de implantação de oficinas de arte para o acompanhamento e o
tratamento de pacientes internos, na tentativa de aliviar a dor do conflito psicológico desse
indivíduo, visto por muitos como incompreensível em seus delírios e alucinações. Desta
maneira, o que antes parecia indizível passou a ter um lugar para ser comunicado, ganhando
forma através da arte.
Após este momento de novas possibilidades junto aos caminhos de cura através da
arte, o país passa por um período de repressão (1964 – 1985), onde aparecem cenas que
mancham a tela e impõem silêncio absoluto a quaisquer tentativas de expressão.
Aqui foi preciso com que o vento soprasse com toda a força para que as novas cenas
ganhassem movimento, conquistando um novo lugar, em que a liberdade de criar estivesse
presente. Segundo Philippini,

com a reconquista da liberdade de expressão e criação, a consciência coletiva de
nosso país apresentou-se em múltiplas manifestações culturais. (...) Já era possível
reunir-se em praça pública, dançar e cantar, representar, fazer cinema, enfim, fazer
Arte com mais liberdade. (2004, p.14)
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No século V a.C., na região do Epidauro, na Grécia, têm-se um efetivo registro da arte como recurso
terapêutico eficaz para promoção, manutenção e recuperação da saúde. No templo de Asclépio, deus da cura,
assistia-se espetáculos teatrais, ouviam-se músicas e poesias como recursos para harmonização e cura. Após
certo tempo, recolhiam-se os fiéis a recintos, onde, em sonhos, o deus lhes visitaria, trazendo-lhes
esclarecimento e saúde. Fonte: http://www.arteterapia.org.br//, acesso em 05.03.2009. – Trabalho monográfico:
Eliana Nunes Ribeiro – Cerzindo histórias com fios de luz. Clínica POMAR.
21
Os conceitos difundidos pela psicologia analítica, ou psicologia Junguiana, que fundamentam os caminhos da
Arteterapia, serão abordados mais adiante (ver p.25)
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Dentro deste despertar coletivo, a expansão e a autonomia criativa deram um ânimo
significativo também aos movimentos ligados às chamadas terapias expressivas22. Assim
entra em cena um capítulo novo, em que a Arteterapia ganha realmente vida, se movimenta
com uma forma mais definida, através de núcleos de trabalhos e pesquisa que surgem nos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e que hoje se encontram espalhados por todo o
território brasileiro.

2.1.1 O pulsar dos materiais no processo criativo

A definição de arteterapia, segundo a AATA (Associação Americana de Arteterapia apud CIORNAI, 2004, p.8),

baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na atividade é terapêutico e
enriquecedor da qualidade de vida das pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da
atividade artística no contexto de uma relação profissional por pessoas que
experienciam doenças, traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que
buscam desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os
processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de
si e dos outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor com sintomas, estresse e
experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e emocionais e
desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico.

Os passos da arteterapia, portanto, exploram territórios do fazer, do criar, do
transformar e do re-significar, encontrando nas múltiplas modalidades expressivas, pontes que
auxiliam o acesso ao encontro das potencialidades do indivíduo, como descreve Philippini

uma, dentre as inúmeras formas de descrever o que é mesmo Arte Terapia, será
considerá-la 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. (PHILIPPINI, 2004,
p.13)

22

Fazem parte das terapias expressivas a Bioenergética, a Gestalt, a Biodança. - Ver entrevista Ângela
Philippini: http://gehspace.com/sexualidade/2008/12/09/arte-terapia-entrevista-com-angela-phillipinni-pomar/
acesso em 02.03.2009
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O universo simbólico explorado no processo arteterapêutico a partir da abordagem
junguiana, que fundamenta esta pesquisa, é revelado através da forma, da materialização. O
que não significa limitar o uso de outras manifestações artísticas como a dança, a música, o
teatro ou a escrita. Cada modalidade expressiva atua de maneira diferenciada em cada
indivíduo, despertando conteúdos a serem observados e trabalhados, dentro dos limites de
cada um, colaborando para que sejam encontradas soluções criativas para problemas e para
que esses sejam enfrentados com maior segurança, melhorando a qualidade das relações
pessoais e a qualidade de vida do indivíduo. Entretanto, é no campo das artes visuais, que a
arteterapia constrói seu referencial. Ostrower (1985, p.51) reflete sobre a questão da
materialização ao colocar que “formar importa em transformar. Todo processo de elaboração
e desenvolvimento abrange um processo dinâmico de transformação, em que a matéria, que
orienta a ação criativa, é transformada pela mesma ação”.
Através da transformação da matéria, utilizando as várias possibilidades expressivas, é
possível resgatar habilidades adormecidas no individuo. Neste sentido, Philippini observa que

a arteterapia, através do manuseio e experimentação de materiais diversos nas
múltiplas modalidades expressivas, em atmosfera acolhedora e protegida, vai auxiliar
no despertar da sensorialidade, aguçando a sensibilidade, a percepção e permitindo a
vivência de momentos mais soltos e lúdicos. Ao explorar texturas, formas, curvas,
cavidades, pontas, no reconhecimento da singularidade de cada material expressivo,
somos beneficiados por suas propriedades terapêuticas e teremos em conseqüência o
desenvolvimento de algumas destas habilidades adormecidas. 23

Cada modalidade expressiva contém propriedades terapêuticas particulares que ao
serem colocadas em contato com as mãos, despertam sensações únicas, revelando um
caminho de transformação psíquica e material dentro da arteterapia. Nagem (2007, p. 23)
esclarece que
grande parte das modalidades expressivas exige para a sua execução o trabalho
transformador das mãos, agindo diretamente sobre a matéria, transmutando e
reconfigurando forma e identidade, de acordo com a necessidade de um caminhar de
crescimento contínuo e pleno de vivências e experimentações.

Dentro do vasto leque de atividades expressivas, o arteterapeuta devevá estar
sensivelmente atento ao que se tem à mão, isto é, entender cada material, conhecendo suas
propriedades, suas possibilidades de encaminhamento, investigando suas facetas e possíveis
ampliações, assim como, ter olhos sedentos para as novas modalidades expressivas que
23

PHILIPPINI, Ângela. Materialidade e Arteterapia. http://www.arteterapia.org. Acesso em 27 fev.2009.
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surgem constantemente, a partir do que já se conhece. A respeito disso, Philippini (2004, p.
29) complementa que

é tarefa do arteterapeuta construir, manter, cuidar e ampliar espaços acolhedores ao
processo criativo para que as subjetividades imagéticas tenham vez e voz e, deste
modo, cada um possa se reconhecer em sua própria produção expressiva e favorecer a
expressão e expansão das atividades criativas de cada cliente, através do convívio
terapêutico, o que será facilitado também pela construção e ampliação das próprias
vivências criativas do arteterapeuta.

Desenhar, pintar, fotografar, visitar personagens, contar histórias, construir ou
modelar. Todas essas vias expressivas e outras tantas carregam em si, características
peculiares que visitam de forma constante os settings terapêuticos, conforme a especificidade
de cada momento, dando luz aos caminhos de busca do indivíduo24 em terapia. Dentro do baú
que guarda essas histórias, em que arteterapeutas compartilham constantemente suas
experiências, propõe-se, a partir desta pesquisa, um novo cirandar, que de mãos dadas com o
tilintar de cada material, possa dar movimento às potencialidades criativas do indivíduo,
apaziguando suas inquietações, com o toque regencial da arte da animação.
Como sua essência está no movimento, a animação em arteterapia pode ser explorada
em parceria com as outras linguagens, para que estas tomadas pelo seu pulsar, além de ganhar
o sopro da vida, transfiram-no para as linhas das mãos de quem as tocam.
Dar movimento a processos criativos engessados, a quaisquer que sejam os indivíduos
em terapia, é um dos passos fundamentais em arteterapia. Entretanto, é preciso se estar atento
com relação às formas como estas experiências podem ressoar em cada pessoa ou grupo.
Os caminhos explorados nesta pesquisa, que serão relatados no último capítulo,
levaram a arte da animação ao encontro das particularidades do universo adolescente. A
identificação deste público com a linguagem animada é muito próxima, o que fez com que
fossem viáveis os vários desdobramentos apresentados.
A animação dentro do processo arteterapêutico, como já dito, pode agrupar várias
modalidades expressivas, e em cada parceria, fazer surgir novos elementos de dentro de sua
cartola de possibilidades, e que tendem levar a essência do movimento para além do material,
para além das imagens. O movimento ecoa, e o seu pulso de vida encontra ressonância com o
pulsar interno da pessoa que o experimenta, principalmente, tratando-se de indivíduos que se
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Os caminhos de busca, dentro da arteterapia, referem-se ao Processo de Individuação conceituado por C.V.
Jung. (ver p.26)
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sentem perseguidos por ritmos que nem sempre estão em harmonia com o seu próprio pulsar,
como é o caso da inquietante adolescência.

2.2 A ARTETERAPIA DE MÃOS DADAS COM O UNIVERSO JUNGUIANO

FIGURA 21

O símbolo na animação pode operar na sua forma mais pura,
divorciada de qualquer relação de representação do mundo real.
Paul Wells

Jung foi sujeito de suas próprias experiências no que se refere à investigação do
inconsciente. Tudo o que ocorria com ele, incluindo os sonhos, as fantasias e as intuições, que
para a maioria das pessoas passaria despercebido, era para Jung uma fonte de pesquisa e
análise. Homem extremamente intuitivo, sempre se interessou pelos fenômenos psíquicos.
Sobre o processo terapêutico de Jung, Andrade (2000, p.106) afirma que
das observações e estudos de seus pacientes, Jung começou espontaneamente a pedir
aos mesmos que representassem plasticamente sonhos, relatos e sentimentos.
Acreditava que as expressões artísticas de pacientes psicóticos, assim como de
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pessoas ‘normais’, manifestassem esta ocorrência do cotidiano de vida, refletindo o
grau de comprometimento dessas instâncias; consciente e inconsciente. Detendo-se
nas questões relativas ao entendimento desses trabalhos, gradualmente os introduz
como um elemento do processo analítico e procura sistematizar o uso dos mesmos,
pedindo aos clientes que fizessem ‘arte’ com fins terapêuticos.

Portanto, a arte como recurso terapêutico sempre esteve presente no universo
junguiano. A abordagem junguiana parte da premissa de que os indivíduos, no curso natural
de suas vidas, em seus processos de auto-conhecimento e transformação, são orientados por
símbolos. Através da transformação da matéria, utilizando como apoio as várias
possibilidades expressivas, o simbólico se faz presente. Este emana do Self, centro de saúde,
equilíbrio e harmonia, representando para cada um o potencial mais pleno, a totalidade da
psique, a essência de cada um. “Os símbolos trazem para os indivíduos a possibilidade de
conhecer,

aprender,

refazer,

recuperar,

rememorar,

reparar

estruturas

e

transcender”.(PHILIPPINI, 2004, p. 19)
Nos processos arteterapêuticos fundamentados nas referências teóricas da abordagem
junguiana, oferecer os suportes materiais adequados para que a energia psíquica revele esses
símbolos, através de criações diversas, é o caminho para que o indivíduo possa ativar a
comunicação entre o seu inconsciente e o ego. Segundo Philippini “este processo colabora
para a compreensão e resolução de estados afetivos conflituados, favorecendo a estruturação e
a expansão da personalidade através da criação.” (PHILIPPINI, 1995, p.3)
O olhar atento do arteterapeuta, ao se espelhar nos modos junguianos de ver, deve
sempre buscar o entendimento do simbolismo universal contido na escolha dos materiais, e no
incansável estudo das múltiplas formas de representação das transformações da psique,
armazenadas desde sempre, na historia da humanidade, e também no inconsciente coletivo.
Além do universo dos sonhos e dos mitos, defendidos por Jung como fontes de
pesquisa para o entendimento do que possam vir a falar os símbolos, um outro lugar em que
podem ser pesquisadas as aventuras da humanidade em busca de respostas para o seu mundo
interior e o exterior, é o dos contos de fada25. Segundo Silveira (1983, p.119)
os contos de fada, do mesmo modo que os sonhos, são representações de
acontecimentos psíquicos. Mas, enquanto os sonhos apresentam-se sobrecarregados
de fatores de natureza pessoal, os contos de fada encenam os dramas da alma com
materiais pertencentes em comum a todos os homens. Eles nos revelam esses dramas
na sua rude ossatura, despojados dos múltiplos acessórios individuais que entram na
composição dos sonhos.

25

As releituras de contos de fada são comuns ao universo da animação, aproximando histórias distantes às
histórias de agora.
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Portanto, os contos de fada se definem como uma expressão pura e simples dos
processos psíquicos do inconsciente coletivo. Eles representam, conforme é colocado por
Franz (1990, p.12) “os arquétipos na sua forma mais simples, plena e concisa, fornecendo-nos
as melhores pistas para a compreensão dos processos que se passam na psique coletiva”.
O arquétipo do herói dentro dos contos de fada, com o qual a adolescência tanto se
identifica, e também recorrentemente levado às grandes telas pela linguagem da animação,
encontra em seu caminhar obstáculos de origens diversas. Em seu percurso, por vezes parece
estar perdido, com vontade de retornar, se sentindo sem forças para lutar. Então, algo surge
como inesperado, uma nova luz para iluminar o caminho que reascende o desejo de chegar ao
objetivo final. Nas mãos do arteterapeuta, metaforicamente, esta luz, fortalecida através das
modalidades expressivas, pode despertar o herói, representado na pessoa do indivíduo em
terapia, a rever seu trilhar e ter coragem de seguir para novos caminhos, ou revisitar outros,
em busca do seu processo de individuação.
Nos caminhos de transformação em arteterapia, em que o contato com o simbólico
permite uma profunda aproximação do indivíduo consigo mesmo, acontecem encontros em
que são despertadas emoções das mais diversas origens. Este contato com as emoções a partir
desta trajetória de encontros é um ato de coragem nem sempre confortável. Olhar para o seu
interior e reconhecer os cantos mais sombrios que o indivíduo tenta esconder reascende
imagens de um lugar ocultado que, de acordo com Jung (2006), é de fundamental importância
para a jornada da constituição humana, pois sem se olhar para os conteúdos que estão
escondidos no inconsciente, não se pode avançar no processo de individuação. Ao discorrer
sobre o conceito de individuação construído por Jung, Silveira (1983), esclarece que

todo ser tende a realizar o que existe nele em germe, a crescer, a completar-se. Assim
é para a semente do vegetal e para o embrião do animal. Assim é para o homem,
quanto ao corpo e quanto à psique. Mas no homem, embora o desenvolvimento de
suas potencialidades seja impulsionado por forças instintivas inconscientes, adquire
caráter peculiar: o homem é capaz de tomar consciência desse desenvolvimento e de
influenciá-lo. Precisamente no confronto do inconsciente pelo consciente, no conflito
como na colaboração entre ambos é que os diversos componentes da personalidade
amadurecem e unem-se numa síntese, na realização de um indivíduo específico e
inteiro. (p. 87)
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2.2.1 O caminho da Indivídu(o)+Ação na passagem adolescente
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FIGURA 22

– Acorda, anda, fala, cria vida! (...)
– Viva! Agora sou um menino de verdade!27

A palavra adolescer vem do latim e significa crescer, desenvolver-se, tornar-se
maduro. Este processo de crescimento interno e externo, intrínseco a todo ser humano, está
vinculado à sua cultura e às possibilidades de transformação e criação que lhe são favorecidas.
Entretanto, está na passagem da adolescência, um dos momentos mais enigmáticos neste
desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência é
definida como
um período biopsicossocial, em que ocorrem modificações
corporais e de adaptação a novas estruturas psicológicas e
ambientais, que conduzem o indivíduo da infância à idade adulta. É
um período em que ocorrem grandes modificações físicas,
psicológicas e sociais que afetam o indivíduo. É na adolescência
que o indivíduo toma consciência das alterações que ocorrem no
seu corpo, gerando um ciclo de desorganização e reorganização do
sistema psíquico, diferente em cada sexo, mas com iguais

26

Ilustração original feita por Enrico Mazzanti, para a primeira publicação do conto As Aventuras de Pinóquio, Collodi.
27
Diálogo entre a Fada Azul e Pinóquio - retirado do conto de Collodi, - traduzido por Marina Colassanti, 2002.
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complicações conflituosas inerentes à dificuldade de compreender a
crise de identidade.

Pesquisas recentes comprovam que neste período da vida, como afirma Martins
(2008, p.1), ocorre uma remodelagem no sistema de recompensa do cérebro. Esta seria a
causa de tantas mudanças do comportamento adolescente, como o tédio, a procura por novas
experiências e, inclusive, a necessidade de correr riscos, de aventurar-se. Esta mudança
neurológica explica a supervalorização pelas novas experiências e interesses, como se o
antigo abrisse espaço para a implantação de um novo caminho. Exatamente por esta
transformação, neste momento também se inaugura uma grande possibilidade de criação. Os
canais sensoriais estão necessitando de estímulos inovadores, abrindo espaço para novos
conhecimentos e experiências, em especial as artes.
O adolescente, para tornar-se um menino de verdade, e reconhecer-se como tal, assim
como Pinóquio no conto de Collodi (2002), aventura-se em busca de experiências em que seja
possível vincular-se à novas figuras de identificação, na tentativa da construção de sua
identidade adulta. Neste novo percurso, o desconhecido causa medo e, mesmo já tendo
algumas atitude adultas, o herói adolescente ainda não possui a autonomia de suas escolhas e
ainda tem muitas dúvidas sobre qual trilha deve tomar.
Diante de tantas mudanças, que eclodem no corpo e na alma, ser adolescente
representa um período de grande risco, mas também um caminho de solidificação do
indivíduo no mundo. Desta forma, como coloca Martins (2008, p.2),

de uma adolescência como fase transitória entre a despedida da infância e a autoapropriação de um sujeito adulto, torna-se compreensível a presença de um
comportamento específico e diferenciado, com embotamento da expressão e
recolhimento diante dos antigos personagens de seu contato. Logo, apresenta a
necessidade de novas formas de comunicação. Assim, abre-se neste período a
manifestação de outros canais da linguagem. Esta etapa de maior simbolização pode
ser facilitada pelo estímulo da arte, uma vez que nasce maior interesse pela música,
artes plásticas, pintura, teatro e tudo que está relacionado à criação.

Criar, ganhar vida, movimento. Assim, a caminho de se tornar um menino de verdade,
o adolescente encontra, através da arte, uma via segura para as conquistas no seu amadurecer.
Neste momento da história, o fio da arteterapia surge como uma via de expressão simbólica,
que com seus coloridos novelos mesclados de modalidades artísticas, auxilia na ampliação da
consciência dos sentimentos, emoção e funcionamento psíquico do(s) adolescente(s) em
terapia, como aponta Martins (2008)
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Ao permitir que o inconsciente tenha um espaço para ser reconhecido em seus
conteúdos reprimidos, como fonte criadora de vida, a arteterapia estimula que este
momento deste adolescente, torne-se o primeiro passo para o processo de
individuação. Isso significa que auxilia este sujeito na conquista de sua distinção e
singularidade. Favorecendo esta discriminação em relação ao todo, ao mesmo tempo
em que induz a participação social do sujeito, a arteterapia permite este trânsito entre
os conflitos internos inerentes ao crescimento e a construção de uma nova forma de
caminhar no mundo. (p.2)

O processo arteterapêutico catalisa um movimento transformador neste adolescente,
onde a sua identidade, diante da complexidade do mundo, é possível de ser alcançada. O
caminho da individu(o)+ação do sujeito adolescente em arteterapia passa, como já visto, pelo
tear das várias modalidades expressivas. E como neste momento, buscar novas formas de
comunicação e expressão é singular a esta faixa etária, a arte da animação, mostra-se como
um recurso suficientemente capaz de proporcionar um campo fértil para o criar, o transformar,
o movimentar, o simbolizar e o re-significar.
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CAPÍTULO 3

IMAGEM EM AÇÃO:
A ANIMAÇÃO EM ARTETERAPIA

FIGURA 23
Animação pode explicar qualquer coisa que
a mente do homem possa imaginar.
Walt Disney

Como já visto, a essência da palavra animação está relacionada à idéia de dar vida,
alma, movimento à alguma coisa.28 Neste sentido a arte de animar caminha em harmonia com
os passos da Arteterapia que, ao utilizar as diversas linguagens expressivas, busca dar luz a
conteúdos que estão estagnados ou escondidos no indivíduo e que têm a necessidade de
vestir-se de forma e significado, com a possibilidade de criar vida.

28 Definição Dicionário da Língua Portuguesa: www.michaelis.com.br
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Transformar os conteúdos internos em imagens significa entrar em contato com
questões bastante profundas pertencentes ao indivíduo. Uma maneira de amplificar29 esses
conteúdos é usar as diversas possibilidades dentro da Arte da Animação para que o indivíduo
possa ressignificá-los, tendo em suas mãos a possibilidade de dar-lhes movimento.
O mundo está em movimento, e o indivíduo se vê perseguido por ritmos que nem
sempre estão em harmonia com o seu pulsar. Este angustiante desencontro se reflete, por
certo, em todas as fases da vida. Porém, ao se chegar à adolescência, os movimentos internos
ganham novos acompanhamentos que, a princípio, parecem totalmente desafinados.
Harmonizar esta orquestra torna-se uma tarefa extremamente complexa, ainda mais quando
um olhar atento para iluminar o caminho se faz ausente.

3.1 UMA EXPERIÊNCIA ANIMADA COM GRUPO DE ADOLESCENTES

Desde os primórdios, e em todas as fases de desenvolvimento do indivíduo, a Arte
manifesta uma relação profunda no homem com o mundo. No trabalho arteterapêutico a arte é
utilizada como recurso, a fim de facilitar a expressão do potencial criativo e o encontro do
indivíduo consigo mesmo e com o outro.
Neste contexto, e também considerando as especificidades intrínsecas ao universo do
público adolescente cujas lacunas sociais e existenciais acabam interferindo drasticamente na
necessária busca pelo seu potencial criativo e na busca de sua identidade, foi que se
desenvolveu a proposta de trabalho do estágio30 em arteterapia, na Casa de Luciá, Instituição
de Apoio sócio-educativo, localizada na cidade do Rio de Janeiro.
O grupo de trabalho foi formado por sete adolescentes, escolhidos pela própria
instituição por critérios próprios31, sendo dois deles meninos e cinco meninas, na faixa-etária
entre onze e treze anos.

29

Para melhor compreensão dos símbolos que surgem no processo terapêutico, Jung criou o método da
amplificação, para compreender melhor a psiquê de seus pacientes. Grinberg, em sua obra intitulada Jung – O
homem criativo (1997) explica que a amplificação é um método de abordagem junguiana dos sonhos, que busca
alargar e aprofundar o significado de uma imagem onírica por meio de associações com símbolos universais,
encontrados na mitologia, na história, nas ciências e nos diversos campos da cultura, com o objetivo de
esclarecer e incrementar seu significado metafórico.
30
O estágio, de caráter obrigatório para a formação de especialista em arteterapia, teve duração de dez meses e
foi realizado em parceria com a colega de curso Georgina Martins.
31
Os adolescentes já tinham seus grupos definidos por cores, que representavam as características do grupo. O
verde era formado por adolescentes “menos problemáticos” e o grupo “roxo”, o qual veio a participar das
Oficinas de Arteterapia, pelos que alertavam maiores dificuldades, tanto escolares, quanto de sociabilização.
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Várias das modalidades expressivas estiveram presentes no cenário arteterapêutico
deste trabalho. Porém, optou-se por se fazer um recorte específico32 no relato desta
experiência, voltando-se os holofotes às aplicações relacionadas ao universo do movimento,
intrínsecas à Arte da Animação.

3.1.1 Esboçando a idéia de movimento

A primeira etapa neste mergulho no universo da animação foi familiarizar no grupo a
idéia de movimentos complementares inseridos em imagens. Para isso foi proposta uma
dinâmica de associações de palavras antagônicas que refletissem a questão dos opostos que se
complementam. Como estímulo para este momento, o grupo fez a leitura, de forma alternada,
de duas frases que refletiam esta condição complementar, além de esbarrar no tema da
“identidade”, questão central a ser trabalhada neste grupo em particular: “O bem e o mal têm a
mesma face, só depende do momento em que cruzam o caminho de cada um” e “sendo um,
sendo dois, eu sigo o meu caminho sendo eu mesmo”. 33
Em seguida, para dar continuidade à idéia de opostos complementares e ainda, para
apresentar uma noção básica de Animação ao grupo, foram mostrados dois discos, cada um
com uma imagem na frente e outra no verso, que, ao serem girados rapidamente, torcendo-se
os cordões que os prendiam em lados opostos, davam a impressão das imagens assumirem
uma única aparência. Esta possibilidade de animar as imagens é conhecida tecnicamente
como taumatroscópio.

32

Observa-se que durante as sessões em que a linguagem da animação foi utilizada como recurso, o
encaminhamento das sessões foi direcionado pela autora desta monografia.
33
Frases criadas pela própria pesquisadora
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FIGURA 24

Assim, depois de brincarem com os discos cada participante passou para o processo de
construção do seu próprio disco do movimento. Ao utilizarem o desenho como linguagem, os
discos foram, aos poucos, assumindo características complementares em cada um de seus
lados opostos. Então, com o girar dos barbantes, as imagens foram aos poucos ganhando
movimento e assumindo uma única identidade. Corações apaixonadamente flechados,
lâmpadas iluminadas de idéias e astros como o sol e a lua dividindo o mesmo espaço foram
imagens que surgiram nestes primeiros trabalhos na linha da animação.
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Momento de criação dos discos - taumatroscópio

FIGURA 25
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3.1.2 Pequenos livrinhos, Grandes histórias...

FIGURA 26

Com a idéia de movimento pulsando no grupo e ainda permeando o universo do
desenho, foi mostrado um vídeo com uma animação intitulada Center35 feita em flip book,
com desenhos sequenciados, revelando as transformações no transcorrer da vida de um
indivíduo.

A peculiaridade do flip book está, entre outros detalhes, na ‘virada de página’ - um
procedimento praticamente ignorado no processo de leitura ‘normal’, mas que na
versão "animada" do livro ganha uma importância primordial. A passagem de uma
imagem estática (livro) para imagens em movimento (cinema) faz do flip book uma
mídia única e transitória. E um meio que sobrevive da ilusão do movimento, na palma
da mão do espectador.36

35
36

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=WQGDO4hs76g. Acesso em 12.05.2008
Fonte: http://www.muvi.advant.com.br/artistas/l/laercio_redondo/final.htm. Acesso em 12.10.2008.

37

Embarcando nesta idéia de ilusão do movimento, após uma conversa sobre o filme
visto e sobre a técnica com que foi criado, foi sugerido que cada adolescente criasse o seu
próprio livrinho animado em bloquinhos de anotações, cuja capa continha a imagem de um
dos personagens com que cada um mais havia se identificado, em uma das sessões anteriores,
em que foram utilizadas a construção de personagens e a fotografia.

FIGURA 27

Durante este processo o grupo atingiu um nível de concentração peculiar. O contato
com a repetição das linhas do desenho neste trabalho foi realmente uma viagem para dentro
de si. Nesta viagem, cada um desses adolescentes teve ao lado suas imagens particulares que
vinham se repetindo durante as sessões de arteterapia. No virar de páginas, as narrativas
foram ganhando forma através das linhas do lápis sobre o papel e, assim, corações foram
crescendo aos poucos, criando asas, chorando e rindo. Embarcações foram sugadas para o
fundo do mar. Amores ganharam nomes. A vida ganhou mais vida se desenhar um pintinho
quebrando a casca do ovo para nascer. A cada página virada era como uma nova possibilidade
de transformação.
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FIGURA 28

O processo de construção dos “flip books” aconteceu em duas sessões consecutivas.
No segundo encontro os livrinhos ganharam cores e o grupo compartilhou as suas narrativas
animadas através de um momento de contação de histórias.
O verdadeiro encantamento do livro animado é que por um curto espaço de tempo,
pode transforma-se em filme. Uma seqüência de imagens capaz de narrar uma história. Um
objeto que, quando manipulado, tem algo a dizer.
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FIGURA 29

Seqüência de desenhos feita por AM, batizada como A Vida.
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O livrinho animado é ativo e completamente autônomo. E estas características, por
certo, entram em simbiose os movimentos internos de seu criador. Ao ser manuseado, é
possível passar as páginas do livro com calma, rapidez, desprezo, muita ou pouca delicadeza.
Além disso, o “flip book” permite ao observador/espectador determinar, ele próprio, a
cronologia de recepção da obra: do começo ao fim ou de trás para frente.

(38)

FIGURA 30

38
FIGURA 31

Desta forma, um naufrágio pode ser reconsiderado e ser transformado em pronto
resgate, dependendo da escolha do seu observador (FIGURA 31).
Portanto, a simbologia deste recurso dentro do processo arteterapêutico não finda
unicamente em seu processo de criação. O seu criador/observador poderá estar sempre
refletindo sobre o caminho escolhido para a narrativa das imagens e revendo, através do girar
de páginas, esta sua escolha.

38

Seqüência narrativa criada por LV – em sua ordem original.
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Depois de passear pelas tantas páginas viradas de um flip book, torna-se intrínseco o
fato de que esses livros são um espaço dedicado à memória, pois só existem graças à
lembrança do que acabou de acontecer, da página que se acabou de virar.
Partindo deste conceito, e almejando a perpetuação deste momento único do virar das
páginas em um tempo maior e com uma nova dinâmica, optou-se pela inclusão da linguagem
fotográfica como aliada ao processo de animação dos livrinhos animados.

3.1.3 Luz, câmera, ação

FIGURA 32

Como a câmera fotográfica digital sempre acompanhou as sessões de arteterapia para
que se pudesse ter um arquivo em imagens deste trabalho, o grupo já estava familiarizado
com o equipamento e ficou extremamente empolgado com a possibilidade de utilizar a
máquina para fotografar, página à página, os seus flip books.
Ao serem utilizadas imagens fotografadas na forma seqüenciada, cria-se uma dinâmica
peculiar à narrativa, que ao ser projetada, ganha uma impressão de movimento quase real.
Assim, depois da sessão de fotografias, com a escolha da luz ideal, do enquadramento
necessário, e do espírito de integração despertado no grupo, foi utilizado um lap-top para que
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se incluíssem as fotografias em um programa que gerasse a animação das imagens de forma
automática. O curto espaço de tempo que se teve disponível para que esta etapa do processo
fosse desenvolvida, não permitiu que o próprio grupo pudesse receber as instruções de como
manipular o software utilizado para a edição da animação dos flip books. Porém, todos
participaram com opiniões e dicas para a sua construção.
O mundo está em movimento e o adolescente, mais do que nunca, possui seu cotidiano
preenchido por imagens em movimento que, por vezes, substituem até mesmo relações
familiares. O acesso a equipamentos de âmbito tecnológico já é uma realidade,
independentemente do contexto social. A tecnologia está inserida no contexto escolar, no
círculo de amigos, nas conversas em casa e, por conta disso, as crianças e adolescentes estão
realmente familiarizados com este universo.
No momento atual em que se vive um processo de mudanças vertiginosas de âmbito
global, onde as novas tecnologias se apresentam, paradoxalmente, como possíveis causadoras
do isolamento social e ao mesmo tempo, promotoras do convívio global, torna-se relevante
considerar, como mais um recurso dentro do processo arteterapêutico, a inclusão de novas
ferramentas de criação artística, dentro do movimento do desenvolvimento tecnológico.
Parente (1999, p.13) diz que
as novas tecnologias de produção, captação, transmissão, reprodução,
processamento e armazenagem da imagem estão aí, como uma realidade
incontornável: o telescópio, o microscópio, o satélite, a fotocopiadora, o ultra-som, a
ressonância magnética, a radiografia, a fotografia, o cinema, a televisão, o radar, o
vídeo, o lazer, a holografia, o telefax, a câmera de positrons, a infografia. São
maquinas de visão, que à primeira vista funcionam seja como meios de
comunicação, seja como extensões da visão do homem, permitindo-o ver e conhecer
um universo jamais visto porque invisível à olho nu.

Disponibilizar à visão novas ferramentas do olhar, aproxima o indivíduo de um
universo ainda desconhecido e que se revela sob novas maneiras. Nesse sentido,
considerando-se o universo apontado por Parente (1999) como o lugar do inconsciente do ser,
como um reino do desconhecido, onde novos olhares podem ser despertados e lançados para
si, a partir da disponibilização dessas ferramentas, pelo arteterapeuta.
O arteterapeuta trabalha no campo da imagem, do movimento e da criação. As
tecnologias contemporâneas amplificam a utilização desses itens, juntando imagem,
movimento e criação.
Durante as sessões em que a tecnologia foi usada como instrumento dentro do setting
arteterapêutico, percebia-se um prazer inovador nos olhares dos adolescentes participantes,
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que ia além da simples alegria de estarem em contato com esses equipamentos. O grupo
entendeu que chegou a um nível de maturidade conjunta e esta conquista permitiu que a
história de animar as imagens produzidas não paralisasse, assim, também, como o seu
movimento de ir adiante neste processo.

3.1.4 O contato com um Mestre do movimento

FIGURA 33

O folclore reflete o conhecimento que surge de um povo, ou seja, faz parte da
identidade deste povo. Assim, considerando que uma das questões a ser trabalhada com o
grupo de adolescentes estava inserida neste contexto, optou-se por este contato com as
tradições, costumes, lendas e demais manifestações populares, através de uma visita ao Museu
do Folclore, no Rio de Janeiro. Somando-se a isto, a possibilidade de ampliação do olhar por
meio desta experiência estética, através do contato com diversas manifestações culturais
surgidas através das mãos de personagens comuns do povo, em diferentes linguagens, seria
também uma forma de nutrir o potencial criativo dos adolescentes.
Ao se entrar no museu abre-se um portal que leva a um universo único, construído de
forma temática. A vida, já na primeira sala, é narrada através de cenas pitorescas. Parteiras
auxiliando na chegada à vida, mães amamentando, e até uma seqüência de personagens que
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mostrava a história de uma vida, desde o nascimento até a morte, incluindo o namoro,
casamento, envelhecimento e enterro, puderam ser apreciados pelo grupo.
A argila e a madeira foram as matérias primas mais reconhecidas. A temática do
trabalho, mostrada em outra sala através de esculturas em tamanhos variados e com profissões
curiosas também captou a atenção dos visitantes que não escondiam o entusiasmo. As raízes
do povo brasileiro estavam presentes em cada uma das peças, passando das festas populares à
religião, em todos os cantos do país. O mestre Vitalino39 e sua série de Retirantes fez com que
o grupo se identificasse com a temática de seus personagens e trocasse algumas histórias de
vidas semelhantes, presentes nas suas próprias famílias.

FIGURA 34

A representação da cultura popular, fortemente presente em toda a exposição, ganhou
uma atenção especial do grupo, com os movimentos presentes nas obras do artista popular
Adalton Lopes.40

39

Mestre Vitaliano (Vitalino Pereira dos Santos) foi um artesão ceramista mundialmente conhecido por retratar
em seus bonecos de barro a cultura e o folclore do povo nordestino, em todos os seus movimentos. Parte de sua
obra pode ser contemplada no Museu do Louvre, em Paris. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/MestreVitalino.
Acesso em 05.10.2009.
40
Nascido em Niterói (RJ), Adalton Lopes (1938 - 2005) foi pescador e motorista, antes de se dedicar à
cerâmica. Suas peças de barro são feitas manualmente com o auxilio de ferramentas rudimentares. A
característica mais marcante de suas montagens é o movimento dos personagens. Ele criou uma forma das
imagens ganharem movimento através de um motor elétrico que movimenta engrenagens, roldanas, arames e
alavancas. Fonte: http://www.cultura.gov.br/site/2007/04/24/adalton-o-senhor-do-barro/ Acesso em 17.01.2009.
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(41)

FIGURA 35

Adalton, desde criança, modelava, com barro, cavalos, bois, fazendas em miniatura e
outros temas lúdicos. Seus trabalhos retratam principalmente cenas do cotidiano a que
assistiu: vendedor de balões, amolador de facas, realejo, fotógrafo lambe-lambe, vendedor de
galinhas, folia dos reis, espetáculo circense, procissões, homens jogando tótó e em rodas de
samba.
A característica mais marcante de suas montagens é o movimento dos personagens.
Ele criou uma forma das imagens ganharem movimento através de um motor elétrico que
movimenta engrenagens, roldanas, arames e alavancas.

Minha mãe conta que ela também brincava com barro em criança, mas o único na
família que fez dele o seu caminho de vida fui eu. Com cinco anos eu já brincava com
barro. Naquele tempo eu já me preocupava em dar movimento aos objetos que
modelava. Utilizava até formigas para conseguir o que desejava. Contudo um dia
imaginei que para conseguir movimentar meus bonecos de forma perfeita teria que
usar sangue, acreditava que era ele que fazia os seres vivos se movimentarem. Tinha
uns sete anos nessa época. Consegui sangue de um frango e coloquei na forma do
41

Obra intitulada Pagode, 2002 – de Adalton Lopes. – Argila em movimento [motor, engrenagens e fio de
nylon]
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boneco. No dia seguinte, para minha decepção, o barro havia apodrecido. Meu pai me
explicou então que para eu conseguir o que queria teria que utilizar um motor.
Naquele tempo conseguir um motor era muito difícil porque quase tudo era manual,
mesmo as ferramentas. Então eu comecei a observar todos os maquinismos que podia,
sendo que até hoje faço isso. Dessa forma consegui fazer minhas cenas animadas.42

Na fala do artista é possível reconhecer o encantamento pela idéia do movimento. Esta
paixão Adalton conseguiu transmitir com sensibilidade em suas histórias animadas, fazendo
com que os olhares dos integrantes do grupo, ficassem paralisados diante do movimento de
suas criaturas.
43
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42

FIGURA 36

Entrevista do artista Adalton Lopes à Regina Célia Pinto. Fonte
<http://arteonline.arq.br/museu/interviews/adalton.htm.> Acesso em 16.12.08.
43
Roda de Capoeira – 2002, Adalton
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3.1.5 Criador e criatura em ação: a origem da vida na palma da mão

(44)

FIGURA 37

44
O impulso não pode ser detido:
Enquanto houver vida, haverá sonhos.
MIGUEL CASTAÑO

Na retomada do processo de criação dentro do setting arteterapêutico, usou-se como
estímulo gerador um trabalho corporal, onde a idéia de movimentos seqüenciados pode ser
vivenciada por meio de ações corporais improvisadas. Com a música tema do filme Missão
Impossível45 usada como trilha sonora, agregando à dinâmica uma sensação de aventura, o
grupo foi convidado, com algumas indicações verbais, a quebrar individualmente a casca do
ovo que os envolvia (simbolicamente representado por sacos plásticos). Na seqüência, quadro
a quadro, cada personagem foi nascendo e lançando seus primeiros olhares para o mundo,
dando seus primeiros passos, encontrando as primeiras barreiras e, enfim, fazendo as suas
escolhas pessoais com relação ao caminho a ser percorrido. Tudo isso com movimentos
orgânicos quase robotizados, traduzindo a idéia base da técnica de animação conhecida como
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A criação de Cebolinha, 1994 – Acrílica sobre tela – Maurício de Souza [releitura da obra de Michelangelo,
1510 – A Criação de Adão – afresco Capela Sistina.]. Nesta releitura o criador Maurício de Souza interage com
suas criaturas – a Turma da Mônica.
45
Nome original do filme - Mission: Impossible, 1996 – Direção: Brian de Palma.

47

Stop Motion46, a qual seria utilizada para criar a ilusão de movimento à personagens, no
próximo estágio do trabalho.
Para que o grupo pudesse dar forma à vida, criando personagens livremente, foram
oferecidas massinhas de modelar coloridas. Ao se fazer essa proposta, o engessamento de
possibilidades criativas, percebido no instante primeiro, foi imediatamente quebrado quando
aconteceu o contato das mãos com a matéria prima.

FIGURA 38

Durante este processo, o mito da criação pode ser simbolicamente vivido, e, da palma
das mãos, cada qual em seu tempo, foram surgindo seres já carregados de energia vital que
nasceram repletos de histórias já vividas e outras a experimentar.

46

Stop Motion é uma modalidade de animação que utiliza modelos reais em diversos materiais, sendo o mais
comum a massa de modelar. Os modelos são movimentados e fotografados quadro a quadro. Estes quadros são
posteriormente montados em uma película cinematográfica, criando a impressão de movimento. O Estranho
Mundo de Jack (1993) e Fuga das Galinhas são exemplos de filmes em stop motion. (fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stop_motion . Acesso em 13.12.08)
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FIGURA 39
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Amaral (1996, p.285) ao falar sobre o universo das formas animadas, em especial dos
bonecos, faz uma colocação sobre a energia potencializada nessas criaturas:

animação é a relação de movimento com energia. Animar um objeto (máscaras,
bonecos, objetos naturais ou funcionais) é imprimir-lhe movimentos dotados de
energia. (...) Animar um objeto é carregá-lo de energia. E energia é algo que liga a
matéria ao espírito, é o que dá ao objeto a ilusão de vida; é também o que nos mantém
vivos.
47

O material começa a ganhar a forma de um boneco pelas mãos
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FIGURA 41

Com as energias em movimento, depois de alguns momentos de integração entre seus
personagens, o grupo foi instigado a pensar sobre os possíveis sonhos pertencentes aos
personagens criados. Em seguida, os sonhos pensados ganharam forma, através da
modelagem das massinhas. Com esta proposta, realidade e fantasia deram-se às mãos e
histórias que necessitavam uma das outras, completaram-se ao final.
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FIGURA 42

Criador e criatura interagindo durante o processo de modelagem.
Personagem realiza seu sonho e ganha um rosto, uma identidade.
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FIGURA 43

(51)

FIGURA 44

O sonho finalmente se realiza: a filha pede perdão à mãe oferecendo-lhe flores.
O que foi plantado e colhido, agora possui um lugar para ser guardado.
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A proposta de se criar um sonho para os personagens criados, fez com que as
modelagens surgissem carregadas de símbolos, que refletiram peculiarmente muitas questões
apresentadas individualmente por cada um dos integrantes do grupo. Desta forma,
materializando os sonhos destes personagens, os sonhos dos seus criadores fizeram-se
presentes. Jung52, ao tratar dos sonhos, coloca as seguintes definições: “o sonho é uma autorepresentação espontânea, sob forma simbólica, da situação do inconsciente”. E completa:
do mesmo modo que o corpo reage de maneira adequada a um ferimento, a uma
infecção ou a um tipo de vida anormal, assim também as funções psíquicas reagem,
por meios de defesa apropriados, a alterações perigosamente perturbadoras. O sonho,
na minha opinião, faz parte dessas reações oportunas, introduzindo na consciência,
graças a uma estruturação simbólica, os materiais constelados no inconsciente pela
situação consciente”.

As questões internas que puderam ser materializadas através dos personagens e dos
seus sonhos nesta etapa do trabalho, ilustram claramente os caminhos junguianos da
arteterapia, e colocam os materiais, a condução do arteterapeuta e a predisposição da pessoa
atendida, como um círculo totalmente integrado e potencializador de cura.
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Jung apud Silveira, 1983, (p. 105 e 106)
Círculo com todos os personagens e seus sonhos.

(53)

FIGURA 45
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Depois que cada um dos personagens concretizou seu sonho, o grupo naturalmente
escolheu o círculo como um lugar de estar. Nesta roda, todas as criações ficaram lado a lado,
comungando do deleite de seus criadores. Ao centro do colorido círculo, flores foram
escolhidas para compor o ponto eqüidistante a todos.
Segundo Silveira (1981), imagens circulares ou próximas ao círculo, dão forma aos
movimentos instintivos de defesa da psique, refletindo tentativas, esboços, projetos de
renovação. Pode-se considerar, portanto, que a configuração harmoniosa em círculo, detona a
intensa mobilização de forças autocurativas para compensar a desordem interna.
Assim, com a energia do círculo, caminhou-se para a próxima etapa do processo.

3.1.5.1 Vidas ganham movimento em um filme animado

FIGURA 46

Animar é evanescer e transferir, é fazer a matéria viver, ou seja, é
provocar uma transformação de energia, é magia. É algo que liga o
vivo ao inanimado, resultando daí a ilusória vida da matéria.
B. Boie.
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No teatro de formas animadas, os objetos materiais inanimados (máscara, boneco,
objeto ou simples imagem) ganham vida e passam a representar essências (por
extensão da energia vital do ator-manipulador). E, ao se tornarem personagens, isto é,
ao serem animados, perdem as características de corpo material inerte e adquirem
anima, isto é, alma, passando a transmitir conteúdos, substâncias. Não são mais
simples figuras, mas existe neles uma substância, um conteúdo, que se identifica com
a sua forma. (AMARAL, 1996, p. 243)

Depois de ter dado forma aos personagens e seus sonhos, o grupo iniciou uma nova
etapa. Dar vida ao que fora criado, através da arte da animação.
Sentados em círculo, cada adolescente foi convidado a criar uma história, em que o
personagem e seu sonho interagissem. Narrativas improvisadas acompanharam, quadro a
quadro, os movimentos dos personagens, que a cada passo, ganhavam novas vozes,
características, atitudes, através das mãos de seus criadores-manipuladores.
Colocando-se este palco e cenário sob análise, percebe-se uma aproximação direta
deste momento com o teatro de bonecos. Nesse sentido, Amaral (1996, p. 171) afirma que “o
teatro de bonecos tem uma relação direta com o pensamento animista infantil, tem todas as
condições para satisfazer os anseios de transformações que a criança tem de tornar real os
seus sonhos de poder. Torna fantástico o mundo real”.
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FIGURA 47

Contação de histórias, improvisadas a partir da movimentação dos personagens criados.
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No momento seguinte à roda de contação de histórias, o grupo foi convidado a recriálas em um novo palco, através de seqüências fotográficas. Para tanto, os adolescentes
primeiro criaram o lugar de representação: o palco da estréia. Então, com as suas mãos
mergulhadas em tinta, representando seus instrumentos de criação, o grupo foi deixando as
suas marcas nos painéis que se tornariam o cenário da história animada.

FIGURA 48

Com o cenário pronto, o grupo se organizou para que fosse dado início ao trabalho
coletivo de construção de um filme animado, com a técnica stop motion, com os personagens
criados.
A integração entre o grupo aconteceu de forma tranqüila, e todos, em momentos
diferentes, puderem experimentar as várias funções que envolviam o trabalho: ser fotógrafo,
manipular os personagens, dirigir as cenas, se colocar como assistente ou roteirista. Assim, de
forma bastante livre os personagens foram entrando e saindo de cena, sendo que cada passo
era registrado pelas lentes da câmera fotográfica.
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FIGURA 49

Dentro do roteiro improvisado, o inconsciente pode ser despertado, fazendo com que
surgissem várias histórias, dentro de histórias. A novidade fez com que o grupo ficasse
brincando de experimentar movimentos, alguns absurdos, impossíveis de acontecer na
realidade. No meio da história, a agressividade presente em muitos momentos durante as
sessões foi transferida para os bonecos. Mas, no decorrer dos quadros, o espírito de
coletividade foi sobressaindo. Aos poucos, entrava um novo personagem e outro era retirado.
Assim, todos puderam ser, durante alguns cliques, o protagonista desta historia e também
vivenciar a troca de papéis. Na cena final, todos os personagens entraram e, de mãos dadas,
agradeceram ao publico imaginário.
Ao final do trabalho, o grupo foi convidado a sentar em círculo e assistir na câmera
fotográfica digital, as seqüências das cenas. Em seguida, foi proposto que o grupo definisse
um nome, uma identidade, tanto para a equipe de trabalho que produziu o filme, quanto para o
próprio filme. Assim, os adolescentes, a partir de então, passaram a se auto-reconhecerem

56

como o Grupo da Alegria, cuja identificação consta nos créditos do filme com o título “Tudo
pode acontecer no Museu”.55

(56)

FIGURA 50
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55 As animações feitas pelos adolescentes [flip book e stop motion] foram editadas pela pesquisadora e gravadas
em mídia, cuja cópia foi entregue à Instituição – Casa de Luciá, em ocasião da festa de confraternização de final
de ano (2008).
56 Seqüência do Filme “Tudo pode Acontecer no Museu”, criado pelo Grupo da Alegria. – técnica massinha de
modelar e stop motion.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

FIGURA 51

Trilhar um caminho e olhar para as diversas páginas que foram, passo a passo,
ilustrando a seqüência desta trajetória, que se fez cheia de vida em movimento, e poder
compartilhar este processo com outros que carregam em si a mesma certeza de ver a Arte
como uma aliada incondicional nos processos de busca pela harmonia do ser, é seguir na
certeza de que novos e significativos encontros surgirão ao longo desta instigante e
desafiadora estrada que se apresenta, a Arteterapia.
Sabe-se que o movimento de romper com os invólucros da infância e dar os primeiros
passos em direção à vida adulta é um caminho de transformações, em que se busca por novos
ritmos que ecoem com o próprio pulsar interior. Neste sentido, ao trabalhar com a essência do
movimento junto à passagem adolescente, através dos ritmos intrínsecos à arte da animação,
foi possível criar um novo lugar em que as suas constantes metamorfoses, tanto internas,
quanto externas, ganhassem forma e pudessem ser simbolizadas.
Ao adentrar na dinâmica do movimento junto ao grupo pesquisado, surgiram imagens
e formas, que necessitavam criar vida. Sonhos, memórias e emoções puderam ser
simbolizados e ganhar movimento, cena a cena. Cada símbolo, ao ser inserido dentro de uma
narrativa animada, pode ser visto e revisto sob diferentes maneiras, dependendo do ir e vir das
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ações. Isto aponta para a necessidade de se estar atento ao que surge na palma da mão do
sujeito em terapia, fazendo com que ele mesmo possa assim, rever as possibilidades do
caminho a ser trilhado, verificando que nem sempre ao barco que sofreu algum tipo de dano,
resta apenas o naufrágio57. É possível reverter este destino, se houver um cuidado especial
com a ferida.
A arte da animação, portanto, coloca-se nos caminhos da Arteterapia como uma
possibilidade de amplificação dos conteúdos a serem revelados, a partir da parceria com o
vasto leque de modalidades expressivas, que se encontram a disposição do arteterapeuta.
Em meio ao dinâmico mundo do adolescente, torna-se importante que sua energia seja
canalizada através de processos criativos, a partir das mais variadas modalidades expressivas
dentro da arteterapia. Neste sentido, a animação com seu leque próprio de recursos, passa a
integrar este caminho que auxilia as buscas pela Individu(o)Ação, facilitando o
desenvolvimento do reconhecer-se diante dos outros e de si mesmo. O movimento presente na
sua essência, por si só gera uma energia mobilizadora, capaz de ser internalizada e expandida
pelas ações dos que a vivem.
Animar significa dar alma, vida, assim, esta nova modalidade vai ao encontro dos
caminhos da Arteterapia, que ao utilizar as diversas linguagens expressivas, busca dar luz ao
que está estagnado ou escondido no indivíduo, e que tem a necessidade de vestir-se de forma,
criando vida.
Tendo em vista as considerações tecidas neste trabalho, é interessante perceber que
cada aspecto abordado, com mais ou menos profundidade, está aberto a receber novos
olhares, constituindo outras pesquisas ligadas à Arte da animação, somada aos caminhos da
arteterapia. Investigar como a arte da animação pode ser aplicada em outras fases do ciclo da
vida, além da adolescência; assim como combinar outras linguagens artísticas, em seus
processos de ampliação, e tantas outras possibilidades investigativas, são merecedoras de
pesquisas futuras neste colorido campo da Arteterapia, em constante movimento.
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Verificar imagens p.39
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