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Esse estudo monográfico aborda a utilização de histórias como ferramentas 

arteterapêuticas. Considera as narrativas ancestrais como instrumentos privilegiados para 

estimular os processos criativos e a transformação do indivíduo. Apresenta como ilustração 

trabalhos realizados com pré adolescentes. 
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In this monography, stories are presented as a procedure of Art Theraphy.Ancestrals narratives 

are considered privileged instruments to stimulate criative processes as well as the inner 

transformation of individuals. As illustration, it presents works going on with pre adolescents. 
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                                                        Apresentação 

 
 

 

 

                                                                              

Navegando, com olhos da memória, vejo personagens 

que fazem parte do que sou hoje. Fronteiras se estendem 

e, transparentes, revelam detalhes do interior.                                                                               

                                                                                                                                                              Jean Clark Juliano 

 

 

 

 

 Porque escolhi como tema de minha monografia as histórias (contos de fada, lendas, fábulas, 

contos de ensinamento e outros) e o poder que elas tem de curar ou trazer bálsamos aqueles 

ouvintes cujos corações vivem em descompasso, e a emoção, como uma equilibrista anda na 

corda bamba tombando para cá e para lá sempre ameaçada por uma queda espetacular, antes que 

a apresentação chegue ao fim?    

Bem, desde criança, dois de meus passatempos favoritos são ouvir e contar histórias. 

Passatempos esses onde fui amplamente contemplada e incentivada pela minha mãe  que 

comprava  vários livros de histórias para mim e pela minha tia e madrinha que me contava 

histórias todas as noites.  

Minha infância e adolescência foram passadas no bairro do Riachuelo, numa casa bem 

grande. Lá vivíamos eu, meus pais, minhas irmãs, meus avós maternos e os dois irmãos de minha 

mãe (tio Marcus e tia Anna Maria). Eu repartia um dos quartos da casa com minha tia Anna 

Maria. Todas as noites, antes de dormirmos, ela me contava histórias. Algumas já conhecidas 

como Branca de Neve e os Sete Anões; Chapeuzinho Vermelho; Cinderela; Pinóquio. E outras 

que ela inventava. Essas eram as que eu mais gostava, pois nos  vestidos das princesas, peixes de 

verdade nadavam para lá e para cá, havia até ondas do mar neles. Em outros, a lua bordava sua 

luz prateada e, pelos fios prateados desses bordados, estrelas cadentes escorregavam até o vestido 

emprestando sua beleza a tremeluzirem o tempo todo. O sol também contribuía com seu fulgor, 

bordando raios dourados faiscantes no vestido de alguma princesa, cegando com seu brilho o 

olhar da bruxa malvada que a estivesse perseguindo, fazendo com que só o príncipe tivesse o 



 2 

dom de enxergá-la sem ficar cego por este fulgor. Criatividade foi o que nunca faltou às suas 

histórias. Muitas vezes, depois de ouvir as histórias, eu ficava olhando para o teto do quarto 

vendo nas sombras que a luz projetava nos galhos oscilantes das árvores, figuras de bruxas, 

fantasmas, gênios do mal. Atemorizada, eu gritava: 

- Titia, acorda!  Os monstros estão no quarto. Ela então se deitava na minha cama, me 

abraçava e assim eu dormia. 

 

                                      

                  Imagem 1- Eu e minha madrinha                  Imgem 2- Eu e minha família 

 

Como eu gostava de contar histórias! Pegava vários livros, reunia minha platéia (geralmente as 

bonecas, algum bicho de pelúcia e com muita sorte, mamãe e os outros da família). Sentava-me 

na cadeira de balanço que havia sido da vovó, com um ar bastante compenetrado, abria os livros e 

ia contando as histórias. O que deixava mamãe admirada e ela fazia questão de sempre comentar, 

é que parecia que eu realmente estava lendo a história, pois, eu virava a página no momento em 

que a continuação do que eu contava estava impresso na próxima. Quando terminava, todos 

sempre aplaudiam e mamãe dizia: 

- Minha filha, você conta histórias muito bem!  

Ah! Como eu ficava feliz.  
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Imagem 3- minhas histórias                                          Imagem 4-  Bienal do Livro 

 

As histórias, para mim, tinham um cunho de passatempo e diversão. Só muitos anos mais 

tarde, cursando a formação em Arteterapia na Clínica POMAR, foi que tomei contato com uma 

outra faceta das histórias: seu papel terapêutico e balsamizador. Elas também foram vistas por 

mim como agentes de profunda transformação interna, a partir do momento em que fazemos  

contato com a energia arquetípica contida em cada uma delas, nos conscientizando de que 

aqueles personagens fantásticos tão distantes na fria folha de papel, vivem em carne, osso e 

emoção dentro de nós. São facetas integrantes de cada um de nós.  

Não conto mais histórias com livro na mão e ar compenetrado. Conto histórias com o coração, 

tendo certeza de que tocarão algumas partes recônditas de quem me ouve, agindo como um 

bálsamo necessário e precioso. 

 

                                                                                                                                                 

Imagem 5- Oficina de histórias dada em 2005 no Lar de Mistrael 
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Introdução 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                   Contar histórias é mudar o mundo 

                                      Brother Blue (mestre em contar histórias)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 6 – palco de ilusões 

 

     Este estudo monográfico tem como tema pesquisar sobre a função terapêutica e balsâmica das 

histórias e informar alguns aspectos do contexto arteterapêutico com abordadagem junguiana, 

onde elas são poderosas ferramentas ancestrais, atuando como facilitadoras no processo de 

transformação e equilíbrio. Ao ouvirmos histórias, nossa imaginação_ ação de produzir imagens_ 

é ativada e essas imagens vão se unindo umas às outras como um fio em significações 

particulares, a partir da expressão de sentimentos identificados nos personagens apresentados. 

    Os aspectos investigados neste estudo são citados por Mellon (1992), quando nos diz que a 

sabedoria das histórias restaura poderes imaginativos que normalmente se encontram perdidos ou 

adormecidos em nós. Despertar essas imagens é tornar a vida mais plena e radiante.  

Conhecer e trabalhar arteterapeuticamente com histórias e suas diversas aplicações é 

aprofundar-se em uma ferramenta ancestral. As histórias estimulam a criatividade e contribuem 

                                                 
1
 Citação retirada de: MELLON, Nancy. A arte de contar histórias. Rio de Janeiro: Rocco, 2006. 
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para que o arteterapeuta identifique, por meio de um trabalho plástico dado sobre a história, qual 

a parte do enredo que mobilizou emocionalmente seu cliente, ajudá-lo a identificá-la em sua 

própria vida e transformá-la para melhor. 

     De acordo com Philippini (2004), complementar a contação de uma história com o 

oferecimento de materiais expressivos, faz com que a comunicação de conteúdos simbólicos, 

através das produções plasmadas plasticamente, abra trilhas para que as imagens míticas e 

arquetípicas apareçam, podendo pela amplificação trabalhá-las melhor, contribuindo para que o 

processo arteterapêutico flua com mais facilidade. Amplificar uma imagem, nada mais é que 

transformar essa primeira imagem chamada de “imagem guia” em outras imagens usando 

materiais expressivos que conduzam o cliente até que surja uma imagem que seja mais e 

identificável para o cliente compreender seus conflitos. Essa compreensão viabilizará ao 

arteterapeuta os meios de identificar e trabalhar as situações conflitantes do seu cliente. 

Como objetivo, busca descrever a possibilidade transformadora das histórias no contexto 

arteterapêutico. 

     Justifico o tema, baseada no fato de que quando ouvimos histórias elaboramos imagens, 

ativamos nossa imaginação que é a ação de produzir imagens. Conhecer histórias em suas 

diversas aplicações é aprofundar-se numa ferramenta ancestral. Através desse conhecimento, 

associado a vivências onde utilizará os materiais expressivos, o arteterapeuta possibilitará aos 

seus clientes uma maior harmonia psíquica. O presente estudo será estruturado em torno de duas 

questões: 

     Qual a especificidade das histórias enquanto ferramenta arteterapêutica? 

     Como se pode verificar os efeitos de uma história em um processo arteterapêutico? 

Esta monográfica se utiliza dos conceitos junguianos extraídos do site www.rubedo/psc.com de 

self, arquétipo e símbolo descritos abaixo: 

     Arquétipo – São possibilidades herdadas para representar imagens similares, são formas 

instintivas de imaginar. Matrizes arcaicas onde configurações análogas ou semelhantes tomam 

forma. São o resultado do depósito de impressões deixadas por certas vivências fundamentais 

comuns a todos os seres humanos repetidas através de milênios. 

      Self – Imagem arquetípica do potencial mais pleno do homem e a unicade como um todo. O 

Self como um princípio unificador dentro da psique humana, ocupa a posição central de 

autoridade em relação à vida psicológica, e portanto do destino do indivíduo. 
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     Símbolo – É uma expressão pictórica cativante. É o retrato indistinto, metafórico e enigmático 

da realidade psíquica. O conteúdo, isto é, o significado do símbolo, está longe de ser óbvio; em 

vez disso, é expresso em termos únicos e individuais, e ao mesmo tempo participa de uma 

imagem universal. 

     Segundo Durand (1997), imaginário é o conjunto das imagens e das relações das imagens que 

constituem o capital refletido do Homo Sapiens. Imaginário é dinâmica, é um processo cognitivo 

de selecionar, agrupar e por imagens em movimento.               

     Metodologicamente, este trabalho se baseia no modelo bibliográfico de pesquisa tendo como 

ilustração trabalhos realizados a partir das histórias. Cabe mencionar que incluo trabalhos 

realizados por mim, por considerar que o arteterapeuta é parte do processo que facilita; desta 

forma incluí ilustrações do meu projeto pessoal em histórias, realizado durante o curso de 

formação em arteterapia na Clinica POMAR. As demais ilustrações são do projeto arteterapêutico 

realizado na Casa de Luciá. 

     O primeiro capítulo desta monografia abordará o conceito de arteterapia, seu histórico, a 

arteterapia e o universo junguiano e as linguagens e materiais expressivos. 

     O segundo capítulo abordará a origem das histórias, suas interfaces, a classificação das 

histórias, sua função terapêutica, histórias inseridas no processo de individuação, histórias 

inseridas no processo arteterapêutico e a realização das mesmas. 

     O terceiro e último capítulo apresentará a titulo de ilustração trabalho realizado com grupo de 

adolescentes. Este capítulo mostrará as histórias enquanto estímulos geradores e enquanto 

expressão criativa do imaginário dos jovens. 

     Considero o presente estudo mais um fio narrativo que juntando-se a outros fios criativos, tece 

uma grande rede de compromisso com a saúde integral do ser humano.                        
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CAPITULO I 

 

ARTETERAPIA 

  

                                        

Numa época em que toda a energia disponível é empregada na pesquisa da natureza, 

pouca atenção se dá ao essencial humano, isto é, sua psique, ainda que haja muitas 

pesquisas sobre suas funções conscientes. Mas sua parte realmente desconhecida, que 

produz os símbolos, continua sendo terra desconhecida. (Jung) 

                                                                                      
                                                                                   

   

     Esse capítulo destina-se a uma breve conceituação de Arteterapia, seu surgimento, a 

especificidade da metodologia arteterapêutica com abordagem junguiana, bem como os materiais 

e linguagens expressivas usadas num “setting” arteterapêutico. 

 

     1.1 – Conceito de Arteterapia  

 

    Dentre inúmeras definições, podemos conceituá-la como um processo terapêutico cuja função 

seja resgatar o potencial criativo do homem, buscando uma psique mais saudável, estimulando a 

autonomia e a transformação interna, visando à reestruturação do ser. 

     A arteterapia tem como objetivo favorecer o processo de individuação de forma que o 

indivíduo entre em contato com conteúdos internos e muitas vezes inconscientes, que foram 

barrados por algum motivo, expressando, assim, sentimentos e atitudes até então desconhecidos. 

A forma de fazer contato com esses conteúdos internos se dá mediante a utilização de várias 

modalidades expressivas (papel, tintas, argila, massinha para modelar, lápis de cor, panos, 

recortes contendo imagens...) e através delas os símbolos são materializados. Essas produções 

simbólicas são os representantes que expressam níveis profundos e inconscientes da psique, 

fragmentos de histórias pessoais que são trazidos à nível consciente para serem confrontados, 

favorecendo “insights”, transformação e expansão da estrutura psíquica. Abaixo, duas imagens 

de produções plásticas feitas  com pintura à guache e massinha para modelar, denominadas:  
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Imagem 7 - Mãos pintadas (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 

 

 

 

Imagem 8 - Paisagem (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá)  
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     De acordo com Philippini (2004), o símbolo aglutina e dá forma à energia psíquica, 

permitindo ao indivíduo entrar em contato com níveis mais profundos e desconhecidos do seu 

próprio ser, crescendo com essas descobertas. O símbolo constelado com a ajuda dos materiais 

expressivos dinamiza e facilita que um aspecto necessitando ser elaborado, a princípio se 

estruture, se transforme e se harmonize. Cabe ao arteterapeuta oferecer uma gama bem variada de 

materiais plásticos para que esses símbolos plasmados possam ser amplificados, resultando em 

outros símbolos com outra compreensão de seu significado. A descoberta do significado desses 

eventos psíquicos até então desconhecidos, amplia a possibilidade do equilíbrio e estruturação da 

personalidade, ativando potencialidades e contribuindo para a construção de um modo mais 

harmônico de se estar no mundo. 

 

 

        Imagem 9 – Criação (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 
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Imagem 10 – Brinquedos (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 

      

 

      Simpkinson (2002) nos relata que em seus sonhos é freqüentemente induzida a mergulhar no 

mundo do inconsciente por uma tartaruga, criatura tanto da terra como da água. O importante, 

declara ela, é confiarmos na imagem que surge e que, a princípio por não ter significado, não 

pode ser considerada sem valor. Ela é o que é, tem toda plenitude de sua existência. Diz ainda 

que uma imagem não baseia-se no juízo que se faz dela, ela vale independentemente. Segundo 

Silveira (2006), imagem é uma representação imediata, um produto da função imaginativa 

inconsciente que, de repente, manifesta-se. 

     A arteterapia relaciona-se estreitamente com o imaginário, pois a linguagem inconsciente que  

manifesta-se por símbolos e mitos, sai da obscuridade em que vive, ampliando as possibilidades 

de tornar um cliente mais emocionalmente saudável no mundo,  através dos materiais expressivos 

que lhe serão oferecidos para que, plasmando e amplificando suas imagens, transforme-as até que 

sejam despotencializadas e compreendidas.   
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Imagem 11 – Tigre em argila (produção realizada em 

trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 

 

 

                         

Imagem 12 – Vendedora em argila (produção realizada em trabalho arteterapêutico na 

Casa de Luciá) 
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     Na definição da AATA (American Art Therapy Association) fundada em 1969, lemos o 

seguinte: 

Arteterapia é uma profissão assistencial ao ser humano. Ela oferece oportunidades de 

exploração de problemas e potencialidades pessoais por meio da expressão verbal e não 

verbal e do desenvolvimento de recursos físicos, cognitivos e emocionais, bem como a 

aprendizagem de habilidades, por meio de experiências terapêuticas com linguagens 

artísticas variadas. Ainda que as formas usuais de expressão tenham sido básicas nas 

sociedades desde que existe história registrada, a Arteterapia surgiu como profissão na 

década de 30. A terapia por meio das expressões artísticas reconhece tanto os processos 

artísticos como as formas, os conteúdos e as associações, como reflexos de 

desenvolvimento, habilidades, personalidade , interesses e preocupações do paciente. O 

uso da arte como terapia implica que o processo criativo pode ser um meio tanto de 

reconciliar conflitos emocionais como de facilitar a autopercepção e o desenvolvimento 

pessoal. 

      

De acordo com Philippini (2004), Arteterapia pode ser considerada como um processo 

terapêutico que se desenvolve através do uso de modalidades expressivas diversas. Esse uso 

configurará produções simbólicas com diversas formas, cores e volumes. Essa materialidade 

permitirá o confronto e gradualmente a significação das informações que procedem de níveis 

muito profundos da psique, que serão aos poucos apreendidos pela consciência. 

     Quando se fala em arte, é preciso se ter a compreensão que, dentro de um contexto 

arteterapêutico, ela não se fará valer por nenhuma questão de ordem estética ou acadêmica , a 

expressão simbólica é espontânea, plasmada por meio dos materiais expressivos que são 

oferecidos, ampliando assim a possibilidade do surgimento de imagens, sentimentos e 

pensamentos que serão trabalhados adequadamente pelo arteterapeuta.           

 

1.2 - Breve histórico da Arteterapia 

  

     A arte como prática terapêutica data de tempos imemoriais. Na Grécia Antiga ( séc.v A.C.), 

quando alguém se encontrava em desarmonia psíquica, era costume recorrer a Asclépio, deus da 

medicina. O templo se situava na cidade de Epidauro. O viajante lá chegando e se alojando, 
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alimentava-se de comidas especiais, tomava banho de ervas e recebia massagens. Saia a passeios, 

ia ao teatro assistir peças que liberavam as emoções. 

     À noite, quando se recolhia, muitas vezes através dos sonhos se comunicava com as 

divindades e o próprio Asclépio surgia lhe abrindo a cabeça e o coração, extraindo os sentimentos 

que o faziam adoecer e substituindo-os por outros saudáveis.      

      A Arteterapia, como forma de trabalho terapêutico, surgiu a partir dos anos quarenta com sua 

sistematização por Margareth Naumburg, trazendo um novo impulso ao uso das artes como 

complemento  ao processo psicoterapêutico verbal ou como processo terapêutico em si , 

acompanhado, analisado ou interpretado pelo terapeuta. Conforme Carvalho (1995), 

 

teorias psicológicas mais recentes, tais como Psicodrama de Moreno, a Gestalt de Perls, 

as linhas Humanistas, Construtivistas e Transpessoal têm fornecido novos 

embasamentos teóricos para a Arteterapia, bem como utilizado de diferentes maneiras, 

recursos de expressões artísticas. (p.33) 

 

     No Brasil, as modalidades expressivas se destacam através do trabalho pioneiro da Dra. Nise 

da Silveira, psiquiatra, grande admiradora de Jung. Ela desenvolveu um trabalho de terapia 

expressiva pesquisando formas de compreensão do universo mental de pacientes internados. 

Instituiu oficinas de trabalho com desenho, pintura, argila etc... na seção de Terapia Ocupacional 

criada por ela em 1946 no Centro Psiquiátrico D.Pedro II, no Rio de Janeiro. Conforme Philippini 

(2004), 

depois do período batizado como “anos de chumbo” (1964 a 1985), nosso país 

reconquistou a liberdade de expressão e criação que havia perdido, reunindo-se em 

praças para cantar, dançar, representar, fazer cinema, enfim, fazer arte com mais 

liberdade. Essa liberdade se reflete no universo clínico, brotando as primeiras sementes 

de Arte Terapia através dos primeiros núcleos de trabalho no Rio de Janeiro e em São 

Paulo onde a arte foi estudada e aplicada em contextos terapêuticos. Na década de 

noventa surgem núcleos em Goiás e Minas Gerais, e, mais recentemente observa-se uma 

grande expansão desta prática terapêutica de norte a sul do país. (p.14) 

 

Sendo assim, podemos definir Arteterapia como um processo de reconquista de técnicas muito 

antigas que promovem, previnem e expandem a saúde.  
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1.3 - A Arteterapia com abordagem Junguiana 

 

   O pensamento simbólico não é a área da criança, do poeta ou do desequilibrado: ela é 

consubstancial ao ser humano: precede a linguagem e a razão discursiva. O símbolo 

revela certos aspectos da realidade, os mais profundos, que desafiam qualquer outro 

meio de conhecimento. As imagens, os símbolos e os mitos não são criações 

irresponsáveis da psique; elas respondem a uma necessidade e preenchem uma função: 

revelar as mais secretas modalidades do ser. Por isso, o seu estudo nos permite melhor 

conhecer o homem, o homem simplesmente, aquele que ainda não se compôs com as 

condições da história. ( ELIADE, 1991,  p. 8, 9) 

 

 

 

        Imagem 13 - Mandala de sementes (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 

 

 

     Apesar da arte como instrumento terapêutico ser vista com certa reserva por segmentos 

conservadores, os analistas junguianos não tiveram dificuldades de incorporar ao seu trabalho o 

uso de técnicas expressivas após o próprio Jung tê-las utilizado. Jung usou desenho, pintura, 
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escultura entre outras técnicas a fim de complementar e acompanhar o processo de imaginação 

ativa na análise dos pacientes e no trabalho consigo próprio. 

 

Na medida em que conseguia traduzir as minhas emoções em imagens, isto é, no 

encontrar as imagens que se ocultavam nas minhas emoções, eu readquiri a paz  interior. 

Se tivesse permanecido no plano da emoção, possivelmente eu teria sido dilacerado 

pelos conteúdos do inconsciente. Ou talvez se os tivesse reprimido, seria fatalmente 

vítima de uma neurose e os conteúdos do inconsciente destruir-me-iam, do mesmo 

modo. Minha experiência ensinou-me o quanto é salutar, do ponto de vista terapêutico, 

tornar conscientes as imagens que residem por detrás das emoções. (JUNG, 1998,p158)   

 

 

 

        Imagem 14 - Casa desenhada (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 

 

 

A psicologia analítica acompanha o processo de individuação. Compreende-se por 

individuação, o caminho que o ser humano percorre em direção ao auto conhecimento, no sentido 

de ter condições de realizar plenamente suas potencialidades inatas. Parte do pressuposto que 

todo homem é possuidor de um centro de saúde, equilíbrio e harmonia chamado Self (si mesmo), 
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que representa toda a sua psique e seu potencial enquanto indivíduo. Esse homem é orientado por 

símbolos. Segundo Edinger (1972), símbolo é uma palavra originária do grego, resultante da 

combinação de sym + bolon quer dizer o que se coloca junto. No caso da Arteterapia, 

consideramos como a energia psíquica do cliente somada aos materiais expressivos. É dessa 

forma que o Self comunica-se com o indivíduo, que se percebe a partir do reconhecimento e da 

compreensão dos símbolos. 

     Citando Philippini (2004), em Arteterapia com abordagem junguiana, o caminho será fornecer 

ao paciente materiais expressivos para que  possa confeccionar símbolos em criações diversas. 

Esse plasmar simbólico retratará vários estados da psique, construindo uma ponte que liga o 

consciente ao inconsciente. Esse processo ajuda na compreensão dos estados afetivos em 

conflito, contribuindo para que a personalidade se estruture e expanda através do processo de 

criar. Os símbolos, configurados nas produções plásticas, podem apresentar-se nos sonhos e até 

mesmo em disfunção orgânica, sugerindo uma tomada de consciência no sentido de transformar o 

padrão de funcionamento psíquico. Os símbolos trazem para o indivíduo a possibilidade de 

conhecer, compreender, recuperar e reparar estruturas e transcender, contendo em si todos os 

enigmas psíquicos. Ao arteterapeuta caberá viabilizar esse processo, amparado por uma gama de 

materiais expressivos tão variada quanto a sua criatividade. 

    Jean Clark Juliano em seu livro A Arte de Contar Histórias menciona uma lenda árabe que 

conta que quando a futura sogra foi apresentada à pretensa nora, submeteu-a a um ritual 

fornecendo-lhe um enorme emaranhado de linhas e lãs. A tarefa da moça era desembaraçar todos 

os fios sem perder a paciência. Só assim, seria considerada digna de seu pretendente. Ela 

estabelece assim um paralelo entre a história e o nosso mundo psíquico interno, como sendo ele 

um verdadeiro emaranhado de fios, cores, texturas e materiais diversos. Cabe ao arteterapeuta a 

tarefa de com muito desvelo e paciência ir desembaraçando os fios, separando as texturas e cores, 

agrupando os materiais afins com o mundo interno de seu cliente e, depois então, juntos 

começarem a tecer um tapete multicolorido e original, ressaltando assim o extremo valor da 

criatividade e da necessidade de uma gama infindável de materiais plásticos como ferramenta 

fundamental de um arteterapêuta.  

     Esse desvelo e paciência se traduzem pelo ato de cuidar. De acordo com Boff (1999), 

estudiosos derivam a palavra cuidado do latim coera, que significa cura. Outros derivam cuidado 

de cogitare que tem o mesmo sentido de cura, isto é: mostrar interesse, colocar atenção, revelar 
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uma conduta de desvelo e preocupação. O cuidado somente  surge quando a existência de alguém  

se faz importante para um outro alguém, passando ele então a se dedicar, participar do destino, 

das buscas, dos sofrimentos e sucessos, enfim da vida desse ser. 

     Existe uma fábula mito sobre o cuidado essencial (anexo 5) que nos conta que “Cuidado”, esse 

é o nome do personagem central, pegou um pedaço de barro e moldou um ser com muita atenção, 

empenhando aí toda sua dedicação, ternura, devoção, sentimento e coração, criando assim 

responsabilidades, surgindo a preocupação com o ser que ele plasmou. 

     Na prática arteterapeutica, diversos materiais são utilizados para plasmar plasticamente 

aspectos do ser.  

 

 

 Imagem 15 – Cuidado I (produção realizada em trabalho 

arteterapêutico na Casa de Luciá) 

 

 

 Imagem 16 – Cuidado II (produção realizada em trabalho 

arteterapêutico na Casa de Luciá) 
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1.4 - Linguagens e Materiais Expressivos em Arteterapia e algumas de suas propriedades 

terapêuticas 

 

Existe uma vitalidade, uma força vital, uma energia, uma vivacidade que é traduzida em 

ação por seu intermédio, e como em todos os tempos só existiu uma pessoa como você, 

essa expressão é única. Se você a bloquear, ela jamais voltará a se manifestar por 

intermédio de qualquer outra pessoa, e se perderá. (Marta Grahan) 

          

     Esta seção relaciona algumas modalidades expressivas. De acordo com Philippini (2009), em 

Linguagens e Materiais Expressivos em Arteterapia: Uso, Indicações e Propriedades 

 

 

1.4.1 - Colagem 

 

     Na colagem são utilizadas imagens em papel, pedaços de tecidos, adornos como rendas, fitas e 

galões, flores e folhas secas, contas, sementes que são coladas sobre base adequada previamente 

escolhida. Essa atividade propicia a integração, reestruturação e ordenação do ser humano.   

 

 

Imagem 17– Imagens coladas (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 
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       Imagem 18 - sementes coladas (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 

 

 

1.4.2 – Fotografia 

 

     As fotos são imagens preciosas que trazem à tona uma infinidade de sentimentos e emoções. 

Através delas revivemos momentos que muitas vezes se perdem na agitação e correria do 

cotidiano. Trabalhar arteterapeuticamente com fotos propicia o resgate de lembranças, a 

percepção da auto imagem e a documentação de momentos vividos. 

     Como exemplo, os estagiários se fotografaram, colocaram as fotos em porta retratos feitos por 

eles com a intenção de terem suas fotos emolduradas como recordação do que viveram no 

estágio. 

 

1.4.3 – Pintura  

 

    As mais variadas cores em tons quentes ou frios que se esparramam, saltam, volteiam e 

escorrem pelo papel convidam-nos à percepção de que a vida flui, tem ritmo próprio e querer 

formatá-la ou controlá-la traz enorme ansiedade e sofrimento.   



 20 

    Existe no mercado uma enorme variedade de tintas como a acrílica, artesanal, 

aquarela,plástica, guache, nanquim e tintas para tecidos. Os instrumentos para pintura variam 

desde o pincel às buchas, escovas e carimbos.   

     O ato de pintar propicia o desbloqueio e a ativação do fluxo criativo assim como aprender a   

lidar com o inesperado. 

 

 

                    Imagem 19 – Natureza (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 

 

 

1.4.4 – Desenho  

 

     O desenho esclarece, traz a tona conteúdos inconscientes que configurados retratam a 

realidade psíquica do ser humano. 

     Os materiais mais usados para desenhar são os lápis de cera, lápis de cor, as canetas 

hidrocores, carvão de desenho. O desenho tem como propriedades terapêuticas delinear, 

configurar, objetivar e delimitar.  
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                Imagem 20 – Plantas (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 

 

 

1.4.5 – Tecelagem, Costura e Bordado 

      

    Tecer, costurar e bordar é poder criar, colorir tendo o controle sobre lãs, fios e linhas 

confeccionando imagens variadas que traduzem encanto e beleza. Reunir, organizar, integrar, 

exercitar a paciência e a delicadeza são algumas de suas propriedades terapêuticas.    

  

 

1.4.6 – Modelagem  

 

     Pode-se moldar com vários materiais como a plastilina, papier machê, massa de biscuit e 

argila. Dentre esses materiais, a argila é onde projetamos nossos afetos com mais intensidade e 

espontaneidade, pois sendo ela material orgânico vivo e úmido, simboliza a vida desde o início 

até o fim. 

     A modelagem propicia o relaxamento das tensões, ativa conteúdos inconscientes, desenvolve 

a coordenação motora e a percepção tátil.   
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Imagem 21 - Pizza de argila com molho especial (produção realizada em 

trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 

 

 

1.4.7 – Mosaico e Assemblagem 

 

     Quando são vivenciadas situações de fragmentação, perda de afetos, sonhos e planos 

desfeitos, a confecção do mosaico e da assemblagem (colagem onde geralmente são utilizadas 

peças maiores que as peças do mosaico) pode auxiliar no sentido de tornar a juntar o que foi 

despedaçado trazendo um novo sentido, um novo olhar e uma nova maneira de se estar na vida.   

O mosaico e a assemblagem tem como funções terapêuticas reunir, restaurar, ordenar e 

ressignificar. 

 

 

Imagem 22 – Mistura (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa 

de Luciá) 
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Imagem 23 – Mistura Final (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de 

Luciá) 

 

 

1.4.8 – Construção  

 

     A construção faz com que aprendamos com os erros, pois, para construir com equilíbrio sem 

que nada se desmorone ou fique capenga é necessário estar-se equilibrado internamente o que 

nem sempre é possível. A técnica da construção tem como propriedades terapêuticas edificar, 

coordenar, agregar e equilibrar. 
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Imagem 24 - Meu barraco (produção realizada em trabalho 

arteterapêutico na Casa de Luciá) 

 

 

1.4.9 – Máscaras e Personagens 

 

Criar máscaras e personagens é como autorizar que outra pessoa fale por nós de todos os 

sentimentos que trazemos guardados a sete chaves. Através deles nos desnudamos contando 

nossa história. As máscaras e os personagens propiciam que o imaginário seja ativado conteúdos 

inconscientes sejam elaborados e que as linguagens plásticas e expressivas sejam integradas.  

 

 

Imagem 25 – Cracudos (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 
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1.4.10 – Escrita Criativa 

 

     É construída a partir de estímulos como as imagens, poesias, musicas, imaginação ativa e 

histórias. Esses estímulos ativarão o processo criador onde sentimentos, afetos e emoções serão 

expressados através da escrita. Tem como propriedades terapêuticas a ordenação de temas, o 

desbloqueio criativo, o dialogo silencioso entre fragmentos de si mesmo.    

 

1.4.11 – Vídeo  

 

     Oferece a possibilidade do ser humano se perceber como parte integrante da vida na medida 

em que se vê rindo, gesticulando e caminhando. O vídeo propicia o reconhecimento da auto 

imagem, tendo como algumas propriedades terapêuticas a percepção da própria identidade e 

orientação espacial. 

 

1.4.12 – Consciência Corporal 

 

     Fazer o corpo se movimentar é se perceber vivo e atuante. Em arteterapia movimentar-se é 

fundamental, pois usamos todo o corpo no desempenho das atividades arteterapeuticas desde a 

produção plástica até as danças. A consciência corporal propicia o relaxamento, a vitalização e o 

centramento. 

 

 

Imagem 26 - Dança das cadeiras (produção realizada em trabalho 

arteterapêutico na Casa de Luciá) 
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1.4.13 – Histórias  

 

    As histórias são poderosos estímulos geradores de harmonia psíquica nos ajudando numa 

maior compreensão de nossas próprias vidas. Elas tem o poder de nos transformar a partir do 

momento em que nos identificamos com o herói que empreende uma jornada em busca do 

significado da vida e do auto conhecimento. Tem como propriedades terapêuticas o 

favorecimento de “insights”, a ativação do imaginário,e o  estimulo à criatividade.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 27 – Tolo (produção realizada em trabalho                       Imagem 28 - Tolo e fofoqueira (produção realizada 

arteterapêutico na Casa de Luciá)                                                     em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 

 

 

1.5 – Estímulos Geradores do processo criativo 

 

Confrome Philippini (2009), 

 

São estratégias usadas pelo arteterapeuta no intuito de ativar os contextos simbólicos dos 

pacientes. São recursos usados após haver um diagnóstico a respeito desse paciente. Sua 

função é tornar os conteúdos psíquicos latentes bem explícitos, permitindo que sejam 

trabalhados, compreendidos e elaborados. Como exemplo de estímulos geradores cito: 

letras de músicas, poesias, artigos de jornal e revistas, filmes e documentários, visitas 
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guiadas a locais em conexão com o tema a ser trabalhado, histórias ( contos de fadas, 

fábulas, contos de ensinamento, mitos e outras). (p.118) 

 

     As histórias e seus benefícios terão destaque no capítulo a seguir, pois diversas culturas ao 

longo do tempo utilizam a prática ancestral de contar histórias como ferramenta de cura, 

harmonização e equilíbrio das emoções, sendo esse o tema da minha monografia.                
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                                                              CAPÍTULO II 

 

HISTÓRIAS COMO BÁLSAMOS 

 

 

Conte a história para todos os tempos, de modo que cada grão de areia e cada verme que 

já existiu a ouça.  

                                                                          Brother Blue (mestre em contar histórias) 

 

 

2.1 – Um pouco sobre a origem das histórias 

 

     Desde tempos mais remotos, povos de todo mundo trocavam experiências, vivenciavam novas 

e antigas emoções contando histórias entre si, registrando valores que se perpetuavam através dos 

tempos, cumprindo múltiplas funções. Textos viajantes, migrantes que ao mesmo tempo em que 

registravam a passagem do homem pela Terra, faziam a imaginação de cada um deles viajar e 

atravessar fronteiras. Ocupavam e alimentavam o imaginário do cotidiano. 

     Muito antes da palavra escrita, o Verbo era falado, corria solto pelas cavernas, pelos velhos 

mercados, nas rodas de fogo, nas encruzilhada, entre viajantes e bandidos, aventureiros e 

comerciantes. E, através dele, eram transmitidas e conservadas as aventuras do ser humano. 

     Ouvir ou contar uma boa história tanto ocupava o tempo como aproximava as pessoas, ditava 

regras, delimitava ritos e rituais de passagem e até mesmo salvava vidas simbolicamente, caso da 

sempre citada Sherazade do conto das “Mil e uma noites” que salvou sua própria vida ao contar 

histórias ao sultão que pretendia matá-la. 

     O próprio comércio primitivo entre pessoas ou povos realizava-se sem pressa ao redor de uma 

fogueira, nos intervalos das histórias contadas. Era quase um acessório indispensável nesse 

intercâmbio de mercadorias. Foi e é um ponto de encontro privilegiado, e não é à toa que eles , os 

contos, nunca deixaram de atrair o ser humano, pois  não são antigos nem modernos: são eternos. 
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Imagem 29 - Ao redor da fogueira (extraída de: http://www.tonomundo.org.br/ethos/image/im2_indios.jpg. 

Acesso em: 30/01/2010) 

  

 

2.2 – Histórias e suas interfaces 

 

     As histórias são transculturais. Têm amplo poder de ação sobre nós porque através delas nós 

nos educamos, nos informamos, nos aproximamos uns dos outros e nos transformamos.    

    

A principal característica das histórias é a transdisciplinaridade. Elas educam, formam, 

informam e transformam o ser humano. As histórias de tradição oral que ouvimos 

quando crianças constituem, em grande parte, a nossa educação geral. Circulando de 

memória em memória, mas também de livro em livro, aprendemos através delas as 

primeiras noções de afetividade, ética, justiça, solidariedade, partilha, amizade e tantos 

outros valores fundamentais à existência humana.   (FARIAS,2006,p.15 ) 

 

     E segue o autor nos ensinando que: 

 

Em decorrência desse processo, as histórias são importantes porque ensinam; educam; 

ampliam conhecimento; iluminam; provocam reflexões pessoais e coletivas; despertam 

http://www.tonomundo.org.br/ethos/image/im2_indios.jpg
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sentimentos adormecidos; comovem; prporcionam momentos de ludicidade; alimentam 

a cognição, o espírito e a alma; transmitem valores; recriam a memória; ativam a 

imaginação; aliviam as dores do coração, auxiliando na transformação pessoal e na cura 

dos ferimentos psíquicos; mantém viva a tradição e expandem a linguagem, 

enriquecendo o vocabulário. Elas permitem ainda, extrapolar os limites da compreensão 

lógica sobre o mundo, rompendo, assim, com nosso modelo de educação escolar.  

(idem,p.30 ) 

    

 Estas idéias são reforçadas por Roberto Carlos Ramos, apud MATOS, 2005, p.38 quando nos 

conta que: 

 

Muitas vezes não são novidades, tem cidade que eu já fui duas, três vezes, contar a 

mesma história, no mesmo lugar, e as mesmas pessoas foram e gostaram. Então começa 

na chegada dos pais, tem locais que a maioria são crianças, mas vai a família toda pra 

levar uma criança, então acontece de o número de adultos ser muito maior que o número 

de crianças, e adoram do mesmo jeito as histórias. Não podemos esquecer que o objetivo 

da história, na verdade é sempre aproximar as pessoas, informar, ensinar.    

  

 

 

Imagem 30 - Formação e transformação (produção 

da autora em técnica mista) 
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2.3 – Histórias e sua classificação 

 

As histórias podem ser classificadas em:  

 

2.3.1 – Mitos e Lendas  

 

     De acordo com Farias (2006),mitos e lendas são fábulas que se remetem às narrativas do 

tempo fabuloso ou heróico nas quais aparecem seres e acontecimentos imaginários, simbolizando 

as forças da Natureza.  

 

2.3.2 – Fábulas 

 

De acordo com Philippini, 1992, 

 

Segundo Samuel Johnson, a fábula parece ser no seu estado genuíno, uma narrativa na 

qual seres irracionais e algumas vezes inanimados com a finalidade de dar instrução 

moral simulam agir e falar com interesses e paixões humanas. A fábula sempre afirma 

explicitamente uma verdade moral, não há significado oculto, pouco sendo deixado a 

imaginação. (p.32) 

 

 

2.3.3 – Contos de Fadas  

 

     Citando Philippini (1992), os contos de fadas são os contos do destino e da vida. Homens vêm 

através dos tempos sendo seduzidos por essas histórias que de alguma maneira falam da vida a 

ser vivida seja relacionada aos deuses ou a si próprios. 

     Walter Benjamin (1983) esclarece dizendo-nos que os contos de fadas nos dão notícias dos 

ritos mais antigos que o ser humano instituiu para desmistificar o pesadelo que o mito  depositou 

em  seu peito, ensinando à humanidade a enfrentar os poderes desse mundo mítico com esperteza 

e superioridade. 
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2.4 - A função terapêutica das histórias (contos de fadas, mitos, fábulas, contos de 

ensinamento e outras) 

 

Mitos e contos de fadas dão expressão a processos inconscientes e sua narração provoca 

a revitalização desses processos, restabelecendo assim conexão entre o consciente e o 

inconsciente.  

      JUNG 

                                                                                                                                                  

 

     Porque somos atraídos pelas histórias? Porque a necessidade de ouvir e contar histórias? 

Conforme Bonaventure (2003), somos atraídos pelo fantástico e pelo imaginário que as histórias 

transpiram. Mas, será que é apenas isso? Ou será que sem percebermos essas histórias contam da 

realidade, da busca, dos traumas e dificuldades de lidarmos com nossos pais, do desejo de sermos 

os heróis apesar dos monstros e dragões com os quais teremos que lutar durante uma vida? E 

quando lemos contos de outras nacionalidades e nos identificamos com os personagens, não será 

porque de alguma maneira existe uma semelhança entre todos os seres humanos quanto à maneira 

de enfrentarmos a vida? 

     As histórias, além de explicarem fenômenos da natureza, explicam o comportamento e os 

sentimentos dos seres humanos (ex: mitologia grega) nos ajudam numa maior compreensão de 

nossas próprias vidas. De acordo com Campbell (2005), contamos histórias para harmonizar 

nossa vida com a realidade. Acrescenta ainda, dizendo que o que procuramos através delas é a 

experiência de estarmos vivos, de modo que nossas experiências de vida tenham ressonância no 

interior de nosso ser e da nossa realidade mais intima, para que realmente possamos sentir o 

enlevo de estarmos vivos. 

     De que maneira essa ressonância pode ser percebida? O autor Simpkinson (2002) nos ensina 

que  ela será percebida através de nossas histórias sagradas que são aquelas que nos transformam 

e nos aproximam dos outros seres, nos tocam  e fazem pensar sobre o que é importante, 

comunicando por meio de símbolos e metáforas as verdades profundas sobre os mistérios da 

vida. Estas histórias carregam uma energia, um “insight” e uma emoção que pode penetrar nosso 

ser e nos conectar com um passado distante e com forças primitivas e poderosas.  

     A história sagrada contém nela a preocupação fundamental que é definida como um eixo de 

sentimentos, valores e intenções que direciona e motiva o que pensamos e fazemos, sendo o 
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movimento interno do nosso SELF no desenrolar de nossas vidas, designando uma realidade 

presente na vida interior de cada ser humano. Esse eixo é geralmente conflitante, exprime-se na 

pessoa que somos, dirigindo tudo que pensamos e fazemos, discernindo o movimento do espírito 

dentro de nós. Esse movimento é guiado por imagens ligadas aos personagens e eventos de nossas 

vidas, aparecendo nas histórias que contamos.  

     Estes (1992), nos esclarece dizendo que essas histórias surgem onde são necessárias, atuam 

como antibiótico que, quando encontra a origem da infecção, ali se instala e se concentra. A 

história ajuda-nos a tornar saudável e lúcida a parte da psique que está em desequilíbrio. Uma 

história que se propõe a curar sobe pelas veias do contador como remédio, chegando a superfície 

depois de percorrer todos os meandros obscuros e desconhecidos, pois, o que é precioso e 

realmente tem valor não se situa à superfície. A história é arrancada das profundezas da psique 

com muito esforço e não simplesmente contada. Ela é vivida e não memorizada. 

     Farias (2006) afirma que os sufis acreditavam que a sabedoria se alojava nas histórias por 

serem detentoras de grandes conhecimentos e idéias antigas importantes para a humanidade. 

Assim, quando uma pessoa enlouquecia, um contador de histórias era trazido para curá-la. Muitas 

histórias eram narradas até que o louco recobrasse a capacidade de reconstruir e pensar o mundo. 

     Estes fatos encontram eco no relato de Roberto Carlos Ramos, apud MATOS 2005, p.22 

compartilhando fragmentos de sua memória de infância: 

 

Pelos vários internatos da Febem por que eu passei, nós tínhamos vários professores, 

mas pessoas tão sem contato, tão distantes da nossa realidade, que essas pessoas 

praticamente ficaram esquecidas na nossa memória. Passaram e não deixaram nenhum 

efeito. Agora, todo mundo, todos os meus colegas época de infância, de Febem, se 

lembram da Sá Rita, uma cozinheira que tinha na escola Santa Rita do Sapucaí. Era uma 

senhora negra, pelo que eu sabia analfabeta, não sabia realmente ler nem escrever, mas 

ela dava notícias de tudo quanto era história de papa, de presidente que tinha passado, e 

conheceu todo mundo. E era uma pessoa que trabalhava de uma maneira muito legal 

com o nosso emocional, ela era tão próxima que, quando , por exemplo, nós tínhamos 

dor de cabeça ou dor de barriga, nós não procurávamos o médico que ia lá terça e 

quinta-feira, procurávamos a Sá Rita, que ela tinha receita para todo tipo de chá, ela 

sabia fazer chá que curava todo tipo de moléstia, de doença, acompanhado de uma reza, 

sabe, e ela contava como é que ela aprendeu a fazer aquele chá. Então, na verdade, o que 

curava a nossa dor de cabeça, dor de barriga, não era o chá, era mais a história que ela 

passava, a proximidade que ela transmitia. 
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     Bettelheim (2007) nos aponta que para que encontremos um significado mais profundo na 

vida, necessário se faz transcender os limites de uma existência autocentrada para que 

contribuamos de forma significativa para a vida em algum momento. Esse sentimento é 

necessário para que estejamos satisfeitos conosco e com o que fazemos. Para que não fiquemos a 

mercê das más surpresas da vida, se faz necessário desenvolvermos recursos íntimos que 

enriqueçam nossas emoções, imaginação e intelecto. Mas só a esperança no futuro pode nos 

sustentar diante das adversidades com as quais nos deparamos. 

     Dando continuidade as explanações de Bettelheim, os contos de fadas especialmente dão a 

entender que uma vida boa e compensadora estará ao alcance do ser humano a despeito das 

dificuldades contanto que ele não se intimide com as lutas, pois sem elas a identidade não é 

adquirida. Essas histórias garantem que se o ser ousar nessa busca incessante que atemoriza e 

onera, poderes benevolentes virão em seu auxílio e ele poderá ser bem sucedido. Mas, para os 

que se encolhem diante da vida e não arriscam a se auto descobrirem, a existência poderá ser 

enfadonha ou coisa pior. 

 

 

                            Imagem 31 - Liberdade (produção da autora em técnica mista) 
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2.5 - Histórias e o processo individuação 

 

Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda.  

                                                                                                                                   JUNG 

     

     Ressalto aqui a estrutura do conto de fadas, pois ela está estreitamente relacionada ao processo 

de individuação, conceito central para a psicologia analítica. Ele nada mais é que a jornada que o 

herói empreende no sentido da busca de um significado para sua vida, de sua auto descoberta 

para que possa se sentir pleno, íntegro e completo, tendo percepção de que é sombra e luz. 

Conhecer sua sombra (monstros, dragões, bruxas) que o atormentará durante a longa jornada e 

aceitar o fato de conviver com tendências opostas, resultará num melhor engajamento e 

funcionamento desse indivíduo na coletividade. 

     Quando o ser humano escuta uma história tem a capacidade de perceber seus erros e acertos 

nos erros e acertos do personagem inseguro que não sabe o que deseja. Reconhece sua coragem e 

tenacidade diante dos entraves da vida, na postura do herói que enfrenta monstros e obstáculos 

em busca do real sentido da vida. Muitas vezes consternado, se vê reproduzido num personagem 

que por cupidez e intolerância trouxe tantos estragos à vida dos que o rodeiam. 

    Identificado com personagens da história, tem condição de perceber o poder sobre ele que ela 

tem de transformar, clarificar as alas sombrias de seu interior, sinalizando mudanças de 

comportamento perante a vida e os outros seres. Poder de reforçar suas partes sadias, se tornando 

mais confiante e seguro em suas decisões e acima de tudo resgatar a esperança de que os finais 

felizes podem também fazer parte de sua história pessoal. 

 

A sabedoria proporcionada pelas histórias restaura um tesouro de poderes imaginativos 

que estão vivos dentro de cada um de nós. Esses poderes normalmente se encontram 

perdidos e , mas apesar disso, as imagens que ainda podem ser encontradas na parte de 

nossa imaginação onde essas histórias repousam, é tornar a vida mais plena e radiante... 

Cada detalhe em uma história, personagens, cenários, climas e meandros do enredo 

podem começar a circular em nossos próprios corpos, sentimentos, e estruturas mentais. 

Se imaginarmos a realidade de cada personagem como um aspecto que faz parte de nós 

mesmos, não importando o quão magnífico, degradante e fantástico ele seja, essa 

experiência será estimulante. A medida que trazemos uma consciência adulta para 
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nossas histórias, crescemos em concordância com nosso senso de quem somos e com os 

nossos relacionamentos com todos os tipos de despertar pensamentos e pessoas.   

(MELLON, 2007, p.13-14).  

 

 

 

                                         Imagem 32 – Iluminação (produção da autora em técnica mista) 

 

 

2.6 - Histórias inseridas no processo arteterapêutico  

      

     Histórias têm a propriedade de estimular a criatividade e suscitar em quem as ouve, a 

movimentação de um arsenal de imagens oriundas do inconsciente pessoal e coletivo. Caberá ao 
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arteterapeuta oferecer uma vasta gama de materiais expressivos ao seu cliente para que ele possa 

dar forma à essas imagens na materialidade dos símbolos que configurarão suas produções 

plásticas. Esses símbolos plasmados informarão a respeito dos conflitos vividos pelo cliente, 

surgindo a possibilidade de transformação dos mesmos em outros símbolos, que serão 

retransformados até que sejam despotencializados e compreendidos.      

   

Resgatar antigas histórias pode nos facilitar o encontro e a compreensão dos mesmos 

temas em histórias contemporâneas de clientes em processo arteterapêutico. A 

complementação deste trabalho com modalidades expressivas para comunicar conteúdos 

simbólicos, abre trilhas para que imagens míticas e arquetípicas  apareçam. Ter a clareza 

deste fato pode ativar desdobramento da expressão simbólica e através dos 

procedimentos de amplificação, poder-se-á contribuir ainda mais para o fluir do 

processo arteterapeutico. Tanto os mitos como os contos de fadas contém mitologemas 

que expressam o percurso de individuação e funcionam como âncoras e sinalizações 

para o percurso terapêutico ... Muitas vezes, sua vida consciente o cliente não tem 

proximidade ou intimidade com este universo simbólico e imagético, mas, num 

momento próprio , o inconsciente comunica suas mensagens. (PHILIPPINI , 2004, p.35) 

 

             

2.7 – A realização de uma história 

 

          Para que a história se realize neste contexto, ou seja, cumpra sua função terapêutica, 

necessário se faz contá-la para alguém ou para algum grupo. De acordo com Simpkinson (2002), 

contar histórias educa, sinaliza novos caminhos. Num sentido bem antigo o ato de contar histórias 

é definido como a arte de curar. Os melhores contadores são os que se identificam  com a história 

no fundo do seu ser. 

          Sendo assim, eles terão o exato conhecimento de qual remédio deverá ser usado, de que 

forma obtê-lo, prepará-lo e administrá-lo e repetir a dose de tempos em tempos, se necessário. 

          Quando uma história é contada, uma energia arquetípica é movimentada e quando há um 

verdadeiro contato com um arquétipo há uma transformação. Por esse motivo, a narração de uma 

história é uma responsabilidade bem grande. A manipulação dessa energia demanda alguma 

proteção psíquica e um descanso depois. 
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         Reforçando estas idéias Matos (2005) diz que, os contadores de histórias são os guardiões 

de tesouros que se traduzem por palavras que semeiam sonhos e esperanças e que ensinam o 

homem a compreender a si e ao mundo em que vive. Assim, mais perceptivo a respeito de si 

próprio, de sua realidade, suas potencialidades, poder identificar, assumir e contar a mais belas 

das histórias: a sua própria história.   
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                                                             CAPÍTULO III 

 

                                       HISTÓRIAS CONTADAS E VIVIDAS 

 

 

 
                                                                                Só aquilo que somos tem realmente o poder de curar-nos 

 

                                                                                                                                                          Jung 

 

                                               

     Neste capítulo vou utilizar alguns relatos de atividades alusivos ao processo arteterapêutico 

com grupo de adolescentes, referentes ao meu estágio em Arteterapia.  

 

 

3.1 – Histórico do Processo 

   

O projeto foi desenvolvido na Casa de Luciá no bairro do Méier , região norte da cidade do Rio 

de Janeiro. Essa casa tem fins sócio educativos e atende a população de menor poder aquisitivo e 

pouca qualidade  de vida do Lins de Vasconcelos e adjacências, onde as crianças e adolescentes 

participam de atividades de apoio ao seu cotidiano. Meu grupo foi composto de onze  

adolescentes com idades entre onze e treze anos. Serão identificados no decorrer dos relatos por 

suas iniciais: L,Ti, W, Re, Di, F, FF, K, M, AC e T.     

     O projeto seguiu o modelo de terapia breve e em caráter focal. Noventa horas, constituído de 

trinta e seis encontros de duas horas e meia cada um. O estágio foi dividido em três fases de doze 

encontros cada. Na primeira fase foi feito um diagnóstico do grupo. Na segunda fase, foram 

usados estímulos geradores para se confirmar e tratar o que foi diagnosticado e na terceira fase 

chamada de auto gestiva, os membros do grupo mais harmonizados entre si estabeleceram 

atividades e escolheram os materiais plásticos a serem usados. As dez horas restantes foram 

constituídas no processo de supervisão clínica realizada ao longo de todo o percurso.     

 

3.2 – Perfil do Grupo 

 

 

     Fui muito bem recebida pelo grupo. O que me chocou e surpreendeu foi o fato deles sorrirem, 

conversarem uns com os outros e no minuto seguinte alguns deles agredirem-se fisicamente,  

xingarem-se e mostrarem-se profundamente hostis uns com os outros. 
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     Após algumas observações, verifiquei que o grupo tinha dificuldades em estabelecer vínculos, 

podendo atribuir-se tal fato por sentirem-se carentes de diversas formas, não conseguindo 

compartilhar entre si o material expressivo oferecido por mim para o desenvolvimento das 

atividades. Não aceitavam o fato das produções finais serem parecidas umas com as outras. 

Achavam sempre que haviam sido imitados pelos colegas, e, aconteceu mais de uma vez de um 

dos participantes tentar por causa disso inutilizar o trabalho do outro. Os mais insatisfeitos   

melindravam-se por uma dobra no papel, um pingo de tinta a mais no desenho, tudo era motivo 

para que abandonassem a produção quase realizada e se recusassem a fazer outra. Falavam quase 

o tempo todo em comida. Sempre perguntando quando eu levaria um bolo, pipoca, bombons. 

Com algumas exceções, não gostavam de escrever o que quer que fosse. Sempre que uma 

atividade era encerrada, nos sentávamos juntos e eu solicitava um compartilhamento do que 

haviam sentido e produzido no nosso encontro. Alguns falavam muito pouco. 

   Neste período a hipótese provável era: Agressividade camuflando o medo, a raiva e a 

insegurança por viverem da forma desumana como viviam, com a morte sempre rondando a porta 

do barraco ou casebre. Vergonha e baixa auto estima por serem quase analfabetos e morarem em 

favelas. 

     Cada uma das histórias que foi contada teve como função fazer emergir e trabalhar conteúdos 

do inconsciente de cada participante, no sentido de trazer uma maior harmonia à energia psíquica 

do grupo, ativar o potencial criativo de cada um, e, os educar no sentido de se perceberem como 

seres únicos, capazes de viver uma vida mais compensatória. Conforme esses conteúdos 

psíquicos iam se desvelando através dos trabalhos plásticos, mais equilíbrio e homogeneidade fui 

percebendo no grupo. 

   Para criar uma situação propiciatória de mudanças, iniciei com as histórias, por considerar que   

histórias são como presentes. Presenteiam a quem conta reforçando sentimentos e emoções e a 

quem ouve por ter a possibilidade de se reconhecer em algum momento como sendo parte de  

algum ou alguns personagens na trajetória rumo à um final feliz. 

     História 1: 

     Assim, levando em conta todos os aspectos benéficos de contar histórias já mencionados 

anteriormente, narrei a primeira historia  ao grupo  no décimo segundo encontro quando eu e meu 

colega de estágio fechamos o provável diagnóstico que veio a ser confirmado na segunda fase do 

estágio.  
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     A história contada foi: “O Presente do Vento do Norte” (anexo 1) que aborda a questão da 

nutrição material, psíquica e afetiva. Fala também de valores humanos e da falta destes ao 

abordar a exploração do trabalho e o autoritarismo. 

     No ínicio do encontro, quando disse que ouviriam uma história, todos torceram o nariz e 

alegaram que histórias são contadas para bebezinhos e não para eles. Não me impressionei com 

estas reações e comecei a contá-la. Quando ouviram sobre falta de comida, toda a família 

morando num casebre, eles começaram a prestar atenção, e foram se envolvendo de tal forma 

com o enredo que quando chegou a parte dos gigantes que distribuíam cacetadas, os meninos já 

batiam palmas, davam risadas e se metiam no enredo dando opiniões de como a história devia 

terminar.   

     Os principais elementos desta história são: fome, pobreza, o jogo do poder, recompensa pela 

esperteza e obediência. 

     Atividade plástica: Cada participante recebeu uma caixa de papelão com um visor 

transparente, e, no centro da mesa foram colocados um banco de imagens, tirinhas de papel 

celofane coloridas e uma caixa grande contendo pecinhas de plástico e biscuit como: panelinhas, 

aviõezinhos, anéis, bonequinhos, carinhas, martelinhos, bolsinhas, chocolates, doces, biscoitos, 

flores . Foi pedido que cada membro do grupo montasse sua caixa. 

         Quando o material foi disponibilizado, K pegou grande parte das peças de plástico e biscuit 

principalmente as que tinham forma de alimento. O fato gerou confusão e desagrado de todos e 

minha intervenção se fez necessária. Colocou dentro da caixa tudo  que fora dada à ela e lacrou-a 

com papel e cola. Ela é ainda a que menos consegue repartir os materiais que usamos e a que 

mais desperdiça os materiais plásticos. Mora com a mãe e um irmão ainda muito pequeno. A mãe 

trabalha o dia inteiro como caixa num mercado e faz algumas faxinas. O menininho fica sob a 

responsabilidade de K, que tem onze anos e também precisa ser cuidada. Como é bastante 

gordinha o grupo implica quase todo tempo com ela, chamando-a de porca ou gorda.  

     AC colocou rapidamente alguns objetos dentro da caixa e pediu papel e lápis alegando que 

queria desenhar uma mesa onde seria colocada a comida e um anjo que protegeria toda a comida 

para que ela não pudesse ser roubada por ninguém. Ela também passa o tempo tomando conta de 

uma irmã mais nova e a mãe está grávida de seu novo namorado. AC pede comida todo tempo. 

Essa comida é traduzida por mim como sendo um apelo de sua parte para que eu demonstre meu 

afeto e carinho por ela, que me importe com ela. 
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     M ressaltou o alimento de forma bem interessante. Colocou dentro da caixa os objetos de uso 

pessoal e brinquedinhos e por ser a comida tão importante, ela usou biscoitos, queijo e chocolates 

como decoração para a tampa da caixa, ressaltando o quanto a nutrição é fundamental. Se 

mostrou profundamente indignada com a postura do dono das terras, aquele que rouba, explora e 

desvitaliza. Pediu um folha de papel e o desenhou ligado ao fio de um poderoso explosivo, 

dizendo que pessoas como ele deveriam explodir e voar pelos ares. Sua produção platica me fez 

pensar na obediência que ela e sua família devem ao chefe do trafico no morro onde mora sob 

pena de serem exterminados.  

     A produção de Ti foi nesse sentido também e bem eloqüente, pois ele não pegou nada que 

significasse alimento. Pegou doze bonecos negros e os colocou deitados no fundo da caixa 

dizendo ser o local onde os meninos são enterrados. Depois, desfez e transformou numa quadra 

de futebol. Mais uma vez, a morte pelo tráfico, acontecimento constante na vida deles se fez 

presente. 

     Outro fato que me chamou atenção foi que W antes de colocar as peças na sua caixa, separou 

a figura de uma lagarta saindo do casulo e se transformando numa borboleta e colou no fundo da 

caixa. Depois, colocou os objetos que havia escolhido por cima. Passei desde então a observá-lo 

com mais cuidado. De todo o grupo, ele foi o que mais se modificou, participava ativamente de 

todas as atividades propostas e seus trabalhos se tornaram cada vez mais expressivos.  A 

professora que dava aulas de reforço para eles deu o depoimento que W passou a ler e escrever 

sempre que solicitado, coisa que não fazia. 

 

 

Imagem 33 – Baú do tesouro I (produção realizada em trabalho 

arteterapêutico na Casa de Luciá) 
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Imagem 34 – Mesa da fartura (produção realizada em trabalho arteterapêutico na 

Casa de Luciá) 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagem 35 – Baú do tesouro II (produção realizada em trabalho arteterapêutico na 

Casa de Luciá) 
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Imagem 36 – Explosão (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de 

Luciá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 37 – Cemitério (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de 

Luciá) 
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Imagem 38 – Campo de futebol (produção realizada em trabalho arteterapêutico 

na Casa de Luciá) 

 

 

3.3 – Segundo ciclo do processo arteterapêutico: Estímulos geradores   

 

     Diagnosticadas as maiores dificuldades emocionais do grupo, foram introduzidas atividades 

que focassem essas emoções desordenadas, a fim de que o grupo pudesse ser reconhecido e 

compreendido por nós estagiários em suas dificuldades e assim se sentisse mais confiante para 

falar delas facilitando o desbloqueio criativo e uma maior harmonia e equilíbrio psíquicos. 

     Três histórias foram trabalhadas nessa fase do estágio. 

      História 2:  

A segunda história do processo contada e trabalhada nessa fase, foi na décima quinta sessão, 

intitulada “As longas colheres” (anexo 2). 

Campo simbólico da história: opostos tais como: céu e inferno, egoísmo e desprendimento, fome 

e saciedade, ressaltando a importância da solidariedade e colaboração entre os indivíduos . 

Atividade proposta: Foram colocadas colheres de pau com o cabo de dois tamanhos no centro da 

mesa e material para decorá-las como: purpurina, miçangas, botões, conchas, fitas, flores secas, 

peças em crochê, cola branca e cola colorida etc... Cada participante escolheu uma colher e 

decorou-a a vontade. 
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     Quando a atividade se encerrou, nos sentamos juntos e fiz a cada um deles as seguintes 

perguntas: 

a) O que você gostaria que houvesse no seu céu? 

b) O que tem no inferno? 

De acordo com a condição emocional do grupo, achei pertinente o fato de que um maior 

número de participantes houvesse pego a colher de cabo menor, assim como quatro colheres 

estarem com comida que foi representada por fios coloridos, conchas, crochês e miçangas. As 

outras cinco estarem vazias.  

K não conseguiu decorar sua colher. Pediu à AC que decorasse para ela. A conversa girou em 

torno do que comiam e o que não gostavam. Macarrão com salsicha foi o cardápio vencedor. 

M disse que quando era pequena a avó que ainda era viva dava comida em sua boca. Ela disse 

sentir muita falta dessa avó e de receber esse carinho. A colher de W ficou tão enfeitada que 

acabou sendo totalmente coberta pelo material de decoração e principalmente pelas flores. Ele 

pediu se poderia usar uma outra colher, pois, aquele material havia sido muito pouco para que ele 

pudesse se expressar. Expliquei que não seria possível. Cada membro do grupo havia escolhido 

uma colher. Essa havia sido a proposta, mas fiquei contente por poder verificar a expansão no 

movimento de sua energia psíquica. Assim como o fato dele ter coberto completamente a colher, 

não sobrando nenhum espaço para que a comida fosse colocada, me fez lembrar a sessão anterior 

quando no compartilhamento ele disse se sentir muito só e andava por aí sempre sozinho. 

D purpurinou e embolou pedaços de barbante. Colocou-os na colher como se fosse macarrão 

espagueti. Quando perguntei o que significava tanta cor e brilho naquele macarrão, ele respondeu 

que significava muita fartura. Perguntei então como era o macarrão da casa dele e, ele respondeu 

que era branco. Bem, não houve motivos para mais perguntas... 

As respostas para as perguntas sobre céu e inferno foram: 

AC – Como suas amigas moram em morros diferentes e seu pais não vivem juntos, ela disse 

que gostaria que no seu céu todas essas pessoas pudessem estar reunidas. No inferno tem diabos 

que fazem maldades e matam. Perguntei se conhecia algum com características parecidas e ela 

disse que sim. Não quis fazer mais nenhum comentário. 

W - É o mais velho de todo grupo. Vai fazer treze anos e só pensa em sexo e namoro. Acho 

que por isso ele disse que gostaria que seu céu fosse feito de meninos e meninas brincando de 
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casinha o tempo todo. O inferno é um lugar quente com muito fogo. Reparei que W está quase 

sempre com uma toalhinha que passa em sua pele enxugando o suor  que escorre abundante. 

FF – No céu de FF tem uma enorme floresta. Ele é um menino quieto, muito observador, 

sempre demonstrando prazer em nossos encontros e no manuseio dos materiais expressivos. 

Proposta a atividade, FF mergulha nela até o ultimo momento. No inferno tem pessoas passando 

mal e nervosas. A coordenadora da instituição conversou comigo acerca de FF não estar mais na 

casa após as férias de julho, pois sua família vai se mudar para algum lugar no Rio Grande do 

Norte onde tem parentes e a violência é menor e eles estarão mais seguros. 

D – No seu céu existe muita natureza e lugares bonitos. No inferno muita gente morta de 

fome. Nota: todo final de semana ele sai de carro para passear com seus tios. Geralmente vão à  

praia ou algum parque. Sobre os mortos de fome, me lembrei que ele disse que a cor do macarrão 

de sua casa era branco, isto é: muito pouco. 

L – No seu céu ele gostaria que só houvesse água. No inferno tem calor. Nota: a patroa de  

sua mãe tem bastante recursos. Nos feriados e nas férias eles vão para a casa de praia em Cabo 

Frio. L é convidado e sempre vai.  No inferno tem muita quentura. Obs: Onde mora é muito 

quente. 

M – No céu ela gostaria que estivessem seus pais, as amigas e o menino que ela gosta que se 

chama Alex . No inferno existe um touro de três cabeças. Nota: Seus pais são separados, sua mãe 

mora com uma pessoa que ela chama de “tio”. Ela tem doze anos, namora esse menino escondida 

da mãe e no primeiro compartilhamento do grupo disse que o que  mais desejava era chegar 

virgem aos catorze anos. M viu um filme de terror onde um monstro com aspecto de touro com 

três cabeças aterrorizava e devorava as pessoas. Quando perguntei se não teria sido melhor ver 

um filme com enredo mais ameno, me respondeu que estava acostumada com a violência. 

Ti – No céu ele gostaria que estivessem os protetores e no inferno ele disse haver muito ódio 

e matança. Nota: Ti foi aquele que guardou na caixa os bonecos pretos deitados como se 

estivessem mortos, dizendo ser ali o cemitério. Me pareceu ser uma denuncia silenciosa contra a 

falta de proteção e segurança. 

Logo após, pedi que sentassem em dupla para a realização da próxima tarefa. Dei a cada 

participante um pratinho de plástico com biscoitos doces e salgados e uma colher e pedi que cada 

um alimentasse o seu companheiro. No início se sentiram meio constrangidos, mas não se 

recusaram a cumprir a tarefa. Pedi que se alimentassem devagar e prestassem atenção na 
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sensação de serem alimentados. Que sensação era essa? Que sentimentos ou lembranças 

despertavam? 

Obs: A prof. responsável pelas aulas de sustentação comentou que o grupo passou a semana 

inteira falando a respeito da história, principalmente sobre o céu e o inferno.  K, FF e Re não 

fazem mais parte do grupo.  

 

 

Imagem 39 – Decoração I (produção realizada em trabalho 

arteterapêutico   na Casa de Luciá) 

 

 

 Imagem 40 – Decoração II (produção realizada em trabalho 

arteterapêutico na Casa de Luciá) 
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Imagem 41 – Colheres decoradas (produção realizada em trabalho arteterapêutico na 

Casa de Luciá) 

 

 

 
Imagem 42 – Nutrição I (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 
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Imagem 43 – Nutrição II (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 

 

 

 

História 3: 

 

A terceira história contada, trabalhada nessa fase com eles, no décimo nono encontro, era 

intitulada “O homem que não tinha história” ( história adaptada, anexo 3). 

Campo simbólico: estímulo às potencialidades do ser humano. 

Atividade proposta: Uma colagem que falasse um pouco do dia a dia de cada membro do 

grupo. Foi dada a cada um a quarta parte de uma folha de papel 40k, caixas cheias de imagens e 

palavras de papel, lápis preto, apontador, borracha e lápis de cor. 

W fez uma colagem usando as palavras: muros, disputa, vida, vivo, tensão, liberdade, 

amizade, futuro. Colou a figura de uma princesa e a dos personagens Batmam e Robin. 

Conversamos sobre sua colagem e o sentimento que traz com ele diariamente é o medo 

enorme de morrer jovem. Ele vive cercados por muros, pois sua vida é passada só na favela. Em 

sua imaginação, se fantasia de Batmam, sempre à espera de alguma agressão, pronto para lutar. 

Mas, se houver um futuro para ele, ficará feliz em encontrar uma moça bonita como a princesa 

que colou.  

D fez uma propaganda sobre o fato de ser um ótimo goleiro e desenhou a batida de carro na 

praia onde costuma passear com seus tios. Pensa em jogar futebol, ser famoso, sair da favela e 
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comer macarrão colorido. Nota: D na história das colheres disse que em sua casa o macarrão era 

sempre branco, sinal de falta de comida. 

T – Desenhou seu dia a dia que é a sala de aula, tanto na escola quanto na Casa de Luciá. 

Essa menina é a única que mora com os pais. Fala sempre de cada um deles, de como vivem e do 

que costuma fazer. É a segunda vez  que participa de um grupo de arteterapia. Suas produções 

são caprichadas, detalhadas e ela demonstrou desde o início muito prazer no contato com os 

materiais expressivos. 

Ti – Desenhou um jogo onde a tônica é a violência e a morte. Ele diz que não quer continuar 

na Casa de Luciá. Prefere ficar em casa, no morro, jogando esse tipo de vídeo game e assistindo a 

filmes na NET do mesmo teor. Os outros meninos estranharam o fato de Ti preferir ficar em casa 

exposto a qualquer tipo de violência. Ele deu de ombros. Nota: Foi esse menino que disse que no 

seu céu tinha uma porção de “protetores”. 

L – Não quis desenhar nem colar nada a respeito de suas atividades. Nota: Talvez sua 

situação seja a mais complicada por experienciar duas realidades adversas. Vive na favela do 

bairro do Lins de Vasconcelos, visita durante a semana o pai que mora na favela da Maré e nos 

feriados e nas férias veleja em Cabo Frio com os filhos da patroa da mãe. 

AC - Escreveu que lavou a louça e colou as figuras de uma cristaleira, de negrinhos 

carregando potes d’água e juntando palavras, formou as expressões: grande família, falsas 

verdades, conto de fadas às avessas, ficar rico de verdade, louca família. Nota: Lava louça todo 

dia. Na sua colagem ela denuncia a vida infeliz que leva, tão contrária à que a mídia mostra e faz 

propaganda e tão impossível para ela. Seu dia a dia é subir e descer morro com a irmã pequena no 

colo. Sente muita revolta da mãe estar grávida do novo namorado. Disse que gostaria muito de 

poder morar numa casa aqui embaixo, numa rua comum. 

F - Levou tanto tempo escolhendo e descartando figuras, que quando o tempo acabou ele não 

havia conseguido colar nada na folha. Estava inquieto, mal humorado e disse que não tinha 

gostado da história. Mais tarde confidenciou que não podia fazer nada que queria, pois sua mãe 

quase sempre não deixava, alegando que assim o estava protegendo. Fui conversar sobre ele com 

a psicóloga da instituição e ela alegou ser a mãe de F muito dominadora. Quando é convocado a 

desenhar algum personagem, desenha o rosto de uma mulher de cabelos bem curtos, de brincos 

pendurados, de bigode e cigarro aceso na boca. Uma espécie de pai e mãe misturados.    
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Pude observar que cada vez que Brian, o herói da história conseguia superar suas dificuldade 

e executar a tarefa, eles batiam palmas e gritavam frases de incentivo do tipo: 

_ É isso aí, Brian! 

_ Aposto que ele vai conseguir! 

_ É o Brian, quer apostar? 

 

 

Imagem 44 – Desejos (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de 

Luciá) 

 

       

Imagem 45 – Goleiro - (produção realizada em trabalho arteterapêutico 

na Casa de Luciá) 
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Imagem 46 – Passeio (produção realizada em trabalho arteterapêutico 

na Casa de Luciá) 
 

 

Imagem 47 – Sala de aula (produção realizada em trabalho arteterapêutico 

na Casa de Luciá) 
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Imagem 48 – Vídeo Game (produção realizada em trabalho arteterapêutico na 

Casa de Luciá) 
 

 

 

 

Imagem 49 – Falsas verdades (produção realizada em trabalho arteterapêutico 

na Casa de Luciá) 

 

 

História 4: 

 

A quarta e última história contada e trabalhada na etapa dos estímulos geradores aconteceu na 

vigésima quarta sessão, intitulada “A jóia valiosa” ( anexo 4). 
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Campo simbólico: auto estima  

Atividade proposta: Confecção de bijuterias. Foram colocadas sobre as mesas caixas com 

divisórias com uma infinidade de contas de tamanhos, cores, materiais e formas diferentes. 

Foram disponibilizados carretéis de fios de nylon, fios encerados coloridos de várias espessuras e 

tesouras.          

  O grupo produziu pulseiras, anéis, cordões e até chaveiros. A conversa foi livre. Falaram 

sobre sexo, namoro e vários casos ocorridos nas localidades onde moram. Conforme produziam 

as peças, iam me dando para que eu colocasse em saquinhos de celofane etiquetados com o nome 

da pessoa que receberia o presente.  Se mostraram alegres e falantes todo o tempo.  

 Foi uma sessão onde houve muita troca, muito coleguismo. W ajudou F a medir o tamanho 

de seu pulso e depois pediu ajuda para fechar o cordão que estava fazendo.T abriu mão de fazer 

sua pulseira com uma determinada conta pois M estava usando a mesma conta num colar que 

estava confeccionando e faltavam poucas contar para acabar o colar.  Aquele que sabia 

confeccionar uma peça de forma diferente, ensinava o modelo ao colega.   

Fizeram bijuterias para todas as pessoas que gostavam ou viviam com eles, inclusive para os 

colegas do grupo da arteterapia, o que me deixou bastante contente. M fez uma pulseira para mim 

e AC fez questão de me ensinar a fazer um bracelete. D fez um chaveiro para meu parceiro de 

estágio. L fez bijuterias até para a família da patroa da mãe.                              

 

 

Imagem 50 – Confecção de bijuterias I (produção realizada em trabalho 

arteterapêutico na Casa de Luciá) 
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Imagem 51 – Confecção de bijuterias II (produção realizada em trabalho 

arteterapêutico na Casa de Luciá) 

 

 

 

 
Imagem 52 – Bijuterias (produção realizada em trabalho arteterapêutico na Casa de Luciá) 
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           Observações Gerais:   

 

            Nas duas primeiras fases do projeto, as histórias foram sendo contadas de acordo com as 

mudanças apresentadas pelo grupo, percebidas por mim no cuidado que passaram a ter com o 

material expressivo que era oferecido nas atividades, a diminuição da hostilidade e agressividade 

entre eles, menos egoísmo e mais compartilhamento dos materiais e a vontade cada vez maior de 

estarem presentes nas sessões. 

          A primeira história contada, ainda na fase do diagnóstico intitulada “O presente do vento do 

norte” teve como finalidade precisar em que ponto da trajetória da jornada da vida no aspecto das 

emoções se encontravam os heróis, no caso em questão, os participantes daquele grupo.  

     Quando contei “As longas colheres” foram três as finalidades: 

     Primeira: A de que eles pudessem através da decoração artística, valorizar e enfeitar o 

instrumento pelo qual seriam alimentados. 

     Segunda: Ao alimentarem uns aos outros, sentirem o bem estar, o carinho e o cuidado de serem 

nutridos por alguém. 

     Terceira: Que ao falarem sobre céu e inferno, pudessem estar falando mesmo sem que 

percebessem, um pouco a respeito de suas próprias vidas.  

     Na história “O homem que não tinha história”, minha intenção foi de fazer com que através da 

confecção de um cartaz que falasse sobre o dia a dia deles, pudessem perceber que cada um tem 

uma história de vida e que pudessem contá-la, falar de seus medos, façanhas e do que eram 

capazes de fazer, se expressando plasticamente.  

     E, finalmente na última história “A jóia valiosa”, minha intenção foi de que por fim se 

conscientizassem de sua importância como seres únicos, capazes e interessantes. Cada um deles 

como uma parte fundamental do todo que é a humanidade. 

     Quando olho para trás, lá no inicio do estágio, me sinto bastante satisfeita, pois, acho que pelas 

mudanças percebidas por mim em cada membro do grupo, as histórias cumpriram o papel 

terapêutico atribuído a elas.       

     Para que o ser humano tenha a consciência de que é único, perceba seu real valor, é necessário 

que se auto conheça, faça contato com suas fragilidades, dores e potencialidades. As histórias são 

poderosas aliadas nessa trajetória. 
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     Assim foi que ao passarmos para a terceira e última etapa do estágio, o grupo teve como tarefa 

montar e contar através de pranchas com imagens coladas, a história sagrada do grupo, aquela 

história onde cada qual se reconhecia como o herói, pois essa era na realidade a história vivida por 

cada um. 

 

3.4 - Processo Auto Gestivo 

 

     Nesse processo, foi proposta a criação coletiva de uma história.  

     Atividade proposta: Foram disponibilizadas várias pranchas com imagens coladas. Cada 

participante escolheu imagens à vontade. Expliquei ao grupo que cada participante colocaria sobre 

a mesa uma das figuras escolhidas e iria construindo a história e assim sucessivamente até as 

gravuras acabarem. Foi criada então a “História de uma cracuda”.  

     Era uma vez, uma cracuda que vivia na Cracolândia com um filho ainda bebê que ela não 

cuidava porque saia cedo para trabalhar. Ela encontrou um cara que ficou morando com ela e 

tiveram vários cracudos e depois desapareceu. Apesar de viverem na maior pobreza, um dos 

filhos tinha um grande sonho – aprender a tocar clarinete. Isso fez com que seus irmãos cracudos 

também ingressassem numa banda de clarinetes. Alguns quiseram tocar piano e violão. 

     Eram tão levados de modo que numa manhã, um deles subiu na torre da igreja e mexeu no 

ninho de uma águia que ali fazia sua morada. No ninho havia dois ovos e ele os jogou no chão da 

rua. A ave percebendo o acontecimento partiu para cima dele, encheu-o de bicada e arranhões. 

Tanto fez para se livrar do bicho que despencou lá de cima e se esborrachou no chão. 

     Algum tempo depois a mãe cracuda foi assassinada por um guardinha e todos os seus filhos 

ficaram numa pior, numa miséria total - nada para comer. Passaram por momentos muito difíceis 

e tiveram que se arrumar de qualquer jeito. 

     Seiscentos anos depois, ela apareceu viva e muito bem de vida. Ao perceberem sua presença, 

seus filhos cantaram e dançaram de alegria, voltaram a ter uma vida melhor e viveram felizes para 

sempre.                                               

Todos colaboraram de forma entusiástica. Riram, mudaram o enredo, e no final pediram para 

que em outra sessão outras histórias pudessem ser criadas por eles. Como já estávamos chegando 

ao final dos nossos encontros, sugeri que se habituassem a criar histórias para eles mesmos, 

sempre com um final alegre e promissor como aquela que eles haviam criado. 
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Tomo como exemplo duas passagens do enredo criado. Primeira passagem: os cracudos 

estavam sem mãe, na miséria e aí, Ti continua a história fazendo a mãe retornar à cena seiscentos 

anos depois, e, bem de vida podendo sustentar os filhos, oferecendo à eles uma vida melhor. 

Segunda passagem: AC pede com veemência para que sua prancha fosse a última a ser 

apresentada dando fecho à história. Quando foi convidada à mostrá-la, ela voltou  a imagem para 

nós e disse: 

- Sabem, a minha imagem só tem cara de gente rindo feliz, podia ser a família dos cracudos e 

nós podíamos dizer que “foram felizes para sempre”. Todos concordaram. 

Em verdade, “ser feliz” é o desejo do ser humano. Foi ontem, é hoje e será sempre!   

     As imagens que se seguem foram as escolhidas por eles para montarem a história do grupo. 

Estão em ordem e de acordo com o enredo. 

 

                           

Imagem 53 – Barraco da Cracuda (recorte de revista)                  Imagem 54– Marido da Cracuda (recorte de revista) 
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Imagem 55 – Clarinetes (recorte de revista)                                  Imagem 56 – Violões (recorte de revista) 

 

                                              

Imagem 57 – Piano (recorte de revista)                                           Imagem 58 – Peraltice (recorte de revista)     
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Imagem59 – Tombo (recorte de revista)                                          Imagem 60 – Miséria I (recorte de revista) 

 

 

 

 
                       Imagem 61 – Miséria II (recorte de revista) 
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Imagem 62 – Volta da Cracuda (recorte de revista)                         Imagem 63 – Cracuda rica (recorte de revista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 64 – Cracudos em festa (recorte 

de revista) 
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Imagem 65 – Progresso dos cracudos (recorte de 

revista) 

 

 

 

 
 

Imagem 66 – Felizes para sempre (recorte de revista



Nessa história criada e contada pelo grupo, fica o registro do quanto as histórias atuam como um 

bálsamo para nossas almas,  acenando-nos com a possibilidade de uma transformação interior e 

iluminando nossas jornadas com a esperança num futuro melhor. 
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Conclusões e Recomendações 

 

 

     As histórias propiciam reflexões e insights, apresentam gradualmente conflito e resolução, 

ativam o imaginário e facultam o auto conhecimento. A princípio podem se parecer com as 

estrelas brilhantes do céu, um distante conjunto de palavras impressas numa folha de papel cujo 

brilho e esplendor são a irreal promessa de que ao final de tantas peripécias seus personagens 

viverão “ felizes para sempre”. Mas, aqueles que as acolherem e virem nelas a mola propulsora 

de um maior entendimento de seu próprio dinamismo psíquico interno, vislumbrarão a 

possibilidade através dessa compreensão, transformando suas vidas, tornando-as mais plenas; 

tendo a certeza de que o brilho que ofusca e ilumina não está apenas nas estrelas, mas, dentro de 

si mesmos esperando pela chance de brilhar.      

 

 

Imagem 67 – Esperança (produção da autora 

em técnica mista) 

 

     No grupo observado, que serve de ilustração ao estudo monográfico, as histórias ressoaram no 

mais intimo de cada menino e menina, e, junto à produção imagética de cada um, facilitaram a 
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aproximação uns dos outros, a confraternização, a percepção de seus potenciais criativos e de 

suas diferenças enquanto indivíduos tendo, contudo, a profunda consciência de que enquanto 

grupo viviam e contavam a mesma história. 

     Os efeitos desse processo arteterapêutico podem ser verificados na história criada e contada 

pelos integrantes do grupo. Nela fica o registro do quanto as histórias atuam como bálsamos para 

nossas chagas mais intimas, iluminando e saneando os porões onde habitam emoções em 

desequilíbrio, sentimentos que fazem com que nos distanciemos do que somos, da beleza da vida, 

da fé na nossa força e garra perante as dificuldades que surgem ao longo do caminho nos fazendo 

desistir de lutar por uma condição de vida mais digna colorida pela esperança.  

     Como foi visto no capítulo III deste estudo, a história criada pelo grupo sinaliza essa 

esperança através da narrativa do retorno da mãe em um tempo que poderemos considerar como 

um tempo mítico – seiscentos anos após seu desaparecimento – trazendo com ela a fartura e a 

felicidade; uma Idade do Ouro, como tantas outras narradas em diferentes culturas.   

Tal material arquetípico, deverá ser cuidado e reverenciado pelo arteterapeuta. “Cuidado” 

pode ser o nome dado aos arteterapeutas, pois como define Juliano (1999), são seres que acima 

de tudo confiam na possibilidade de crescimento inerente aos homens, na possibilidade de auto 

gerirem psicologicamente e têm fé na existência de um centro norteador e organizador do 

psiquismo que olhado com carinho e interesse os levará a um maior equilíbrio emocional. Sendo 

assim, acolhem seus clientes com todas as facetas sombrias e luminosas, ajudando-os através de 

suas produções plásticas a se entenderem e se libertarem da mala de conteúdos internos 

inexplicáveis, que de tanto ser carregada se tornou muito pesada. 

     Caberá então ao arteterapêuta oferecer ao seu cliente uma gama variada de materiais 

expressivos (fios, panos, papéis coloridos, tintas, lápis de cor, argila) para que ele possa 

materializar essas imagens e a partir daí o processo possibilitará conversas que levarão o cliente a 

desdobrar essa imagem em outras imagens até que  ele vá recuperando seu equilíbrio emocional e 

se apoderando de sua integridade.                 

Cabe ressaltar que o presente estudo não se propõe a esgotar o tema. Outras histórias sobre as 

histórias estão a espera de serem ouvidas e contadas. 
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ANEXO I 

 

O presente do vento do Norte 

 

Era uma vez um agricultor chamado Giuseppe que trabalhava em campos de propriedade de 

rico senhor de terras. O senhor de terras fazia Giuseppe semear suas safras bem no alto da 

encosta, e, todo inverno o vento soprava varrendo os campos plantados e matava a colheita. Um 

dia, quando Giuseppe e sua família estavam reunidos na minúscula choupana em que moravam, 

sem ter o que comer, Giuseppe decidiu que estava na hora de ir ter uma conversa com o vento do 

Norte. 

Ele andou, andou, até que chegou ao castelo do vento do Norte. 

- Todo ano o senhor vem e mata a minha safra – queixou-se ao vento do Norte – minha família 

está passando fome. 

- O que você quer de mim? – perguntou o vento do norte. 

- Isto cabe ao senhor decidir – respondeu Giuseppe. 

O vento do Norte deu a Giuseppe uma pequena caixa. 

- Sempre que estiver com fome, abra esta caixa, peça o que precisar, e receberá – disse ele. 

- Mais não conte  a mais ninguém sobre a caixa, senão a perderá. 

Giuseppe agradeceu e deu início à jornada de volta para casa. Quando sentiu fome, sentou-se e 

abriu a caixa. 

- Eu quero alguma coisa para comer e beber – disse, e dentro da caixa saiu uma bisnaga de 

pão, um presunto e uma garrafa de vinho. Giuseppe comeu até se fartar e retornou sua 

caminhada. 

Quando chegou em casa, sentou-se com sua família e pediu à caixa que lhes desse um jantar, e 

todos comeram felizes da vida. Mais tarde advertiu à esposa: 

- Não fale ao nosso senhorio sobre esta caixa, senão a perderemos. 

Ela prometeu não contar, mas na manhã seguinte o senhorio mandou que a chamassem e ela 

contou-lhe tudo sobre a caixa. O senhorio mandou chamar Giuseppe. 

- Se você me der sua caixa, eu lhe darei a quantidade de grãos e sementes que quiser – 

prometeu. 
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Mas quando Giuseppe entregou-lhe a caixa, tudo  que o proprietário das terras lhe deu foi uma 

saca de sementes velhas. Agora Giuseppe e sua família estavam pobres e famintos de novo, e 

Giuseppe decidiu voltar ao castelo do vento do Norte. 

- Lembra-se da caixa que o senhor me deu? – perguntou ao vento do Norte, que veio abrir a 

porta. 

- Meu senhorio me enganou e a tomou de mim, e agora minha família está pobre e faminta de 

novo. 

- Eu lhe disse que não contasse a ninguém sobre a caixa – retrucou o vento do Norte furioso – 

volte para casa! 

Mas, Giuseppe esperou até que o vento do Norte parasse de soprar sua raiva. 

- Aqui está uma caixa de ouro – disse o vento do Norte – dessa vez, trate de não abri-la a 

menos que esteja, realmente, faminto. 

Giuseppe agradeceu e seguiu de volta para casa. Quando sentiu um pouco de fome, abriu a 

caixa e ordenou-lhe que lhe servissem um jantar. Da caixa saltou um gigante com enorme cacete 

e o gigante começou a bater-lhe na cabeça com o cacete até que Giuseppe conseguiu enfiá-lo de 

volta na caixa e fechou a tampa. Então Giuseppe começou a andar novamente, esfregando o 

dolorido cocuruto da cabeça. 

Quando Giuseppe chegou em casa, mostrou à família a caixa, mas tão logo a abriu, dois 

gigantes começaram a bater em todos eles com dois cacetes. Giuseppe os enfiou de volta, fechou 

a tampa e disse para a esposa: 

- Agora por que você não vai visitar nosso senhorio e conta a ele que desta vez eu trouxe uma 

caixa ainda melhor? 

Assim a mulher de Giuseppe foi visitar o senhorio, que mandou chamar Giuseppe e pediu para 

ver a caixa nova. 

- Não vou mostrá-la ao senhor se tentar tomá-la de mim como tomou minha outra caixa – 

disse Giuseppe 

O senhorio prometeu que não faria, mas tão logo viu a caixa de ouro disse: 

 - Dê-me a caixa de ouro e lhe darei a outra caixa de volta. 

Giuseppe concordou e quando estavam trocando as caixas, ele advertiu ao senhorio: 

- Não abra esta caixa a menos que esteja realmente com fome. 

- Eu a abrirei amanhã – respondeu o senhorio 
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- Terei convidados para o jantar. 

E no dia seguinte, enquanto os convidados sentavam-se em volta da mesa de jantar, o senhorio 

orgulhosamente exibiu a caixa de ouro e a abriu. De dentro dela saltaram seis gigantes com 

pesados cacetes e começaram a bater em todos os convidados. O senhorio de Giuseppe ficou tão 

transtornado que deixou a caixa cair no chão e Giuseppe, que estava escondido em baixo da 

mesa, enfiou os gigantes de volta na caixa e fechou a tampa para que os convidados não fossem 

espancados até a morte. O senhorio e seus convidados não tiveram nada para comer no jantar. 

Quanto a Giuseppe, ele tratou de guardar bem guardadas as duas caixas que o vento do Norte 

lhe dera. Nunca mais tornou a emprestá-las a ninguém e sempre teve o bastante para dar de 

comer a sua família. 
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ANEXO II 

 

As longas colheres 

 

Era uma vez, numa cidade não muito distante daqui, um homem idoso e sozinho que se 

encontrava já bastante adoentado. Revendo seu passado ficava sempre a imaginar se quando 

morresse teria o direito a viver no céu ou seria mandado para o inferno. Quanto mais os dias 

passavam mais impressionado o homem ficava e não parava de pensar  sobre o assunto. 

Certa noite sonhou que Deus aparecia para ele e perguntava se ele gostaria de fazer uma visita 

ao céu e ao inferno, para que conhecesse sua provável morada. O homem aceitou o convite e 

assim eles enveredaram por um longo caminho estreito até que apareceu diante deles uma enorme 

porta e Deus lhe disse: 

- Essa é a porta do inferno. Vamos bater? E, em seguida, bateu à porta. 

Um homenzinho carrancudo veio abri-la e eles entraram. Foram conduzidos a um enorme 

salão onde uma música suave tocava. As paredes do salão eram bem claras e no meio do salão, de 

um imenso caldeirão preso num tripé saia uma fumaça com aroma estonteante. Uma sopa havia 

sido preparada. O homem de nossa história muito se surpreendeu com o que viu, não podia 

imaginar o inferno dessa forma. Até que começou a ouvir uns gemidos e xingamentos. Percebeu 

que homens mulheres e crianças gemiam de fome jogados pelo chão segurando em suas mãos 

pequenas colheres. 

O homem muito admirado perguntou para Deus porque eles não se alimentavam. Deus 

respondeu-lhe que as colheres eram de metal, o cabo era muito curto e o caldeirão estava 

fervendo. Toda a vez que tentavam, queimavam a mão. 

Em seguida Deus o convidou para conhecer o céu. Saíram pela mesma porta e seguiram pelo 

mesmo caminho mais algum tempo. Adiante, uma outra porta bem grande como a primeira 

apareceu diante deles e Deus lhe disse que estavam diante da porta do céu. Tocaram a campainha 

e esperaram. Uma senhora bem simpática veio atender e os convidou a entrar. O salão parecia o 

mesmo. A mesma música suave, as paredes bem claras e, no centro do salão, um caldeirão 

enorme com um caldo fervente donde se desprendia o mesmo aroma delicioso. A única diferença 

era que os habitantes estavam alegres, sorridentes e bem alimentados. 
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O homem muito espantado pergunta qual a diferença e Deus lhe explica que no inferno cada 

qual pensava apenas em si, sendo assim ninguém conseguiu se alimentar. No céu, quando 

perceberam o cabo tão pequeno da colher de metal, foi dada a idéia de ser aumentado com um 

pedaço de madeira, além de ficar longo, não ficaria quente. Assim foi feito, só que, com o cabo 

muito comprido, eles não alcançavam a própria boca. Outra idéia foi lançada, a de que cada um 

alimentasse o companheiro. 

A idéia foi aprovada e todos puderam tomar a sopa. 
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ANEXO III 

 

O homem que não tinha história 

 

Era uma vez um cesteiro chamado Brian O’Brannigan. Ele percorria os pântanos em busca de 

bambus, cortava-os, fazia cestas com eles e vendia as cestas. 

Um dia, depois que Brian tinha cortado todos os bambus no raio de quilômetros, viu que não 

restava mais nenhum para cortar. Brian tinha feito todas as cestas, vendido, gasto o dinheiro e não 

tinha mais o que fazer. Pegou sua merenda como fazia todo fim de tarde, e foi caminhando até 

um vale estreito e profundo chamado Alt na Torr, onde cresciam viçosos alguns belos bambuzais. 

No caminho, encontrou com um grupo de trabalhadores que se reuniam todo fim de tarde para 

beber alguma coisa, contar alguma história ou caso que houvesse sucedido. Esses homens sempre 

convidavam Brian para fazer parte do grupo, mas ele nunca aceitava. Era muito envergonhado e 

achava que como não fazia nada de interessante na vida, não teria sobre o que falar. Seguia 

sempre sozinho com sua merenda em busca de algum lugar para descansar e se alimentar. 

Ninguém nunca havia cortado bambus em Alt na Torr, porque era um vale encantado, mas 

Brian não acreditava em encantamentos. 

Depois de comer sua merenda, cortou dois belos feixes de bambus e deitou para descansar um 

pouco. Mas, uma espessa neblina desceu sobre o vale e rapidamente escureceu. Brian sentiu 

medo, começou a fazer o caminho de volta, mas, um vento cada vez mais forte começou a soprar. 

Soprou tão forte que levou Brian e sua merendeira pelos ares. Voou, voou, e foi cair sentado em 

frente a uma casa enorme toda iluminada. A porta da frente estava aberta e uma garota de cabelos 

negros encaracolados veio até ela, olhou para fora e disse: 

- Seja bem vindo, Brian O’Brannigan. Entre e venha sentar-se ao meu lado. 

Ele entrou e os dois se puseram a conversar. Estava havendo um velório e logo um 

hemenzarrão se levantou e disse: 

- Precisamos de alguém para tocar a rabeca neste velório para podermos dançar. 

- Bem, esta noite temos o melhor tocador de rabeca da Irlanda aqui entre nós – disse a garota 

de cabelos negros e encaracolados – e o nome dele é Brian O’Brannigan. 

- Eu nunca toquei rabeca na minha vida - disse Brian. Faço qualquer coisa menos tocar rabeca. 
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- Não me faça passar por mentirosa, pegue aquela rabeca e o arco e toque uma música para 

nós – disse a garota de cabelos negros e encaracolados. 

Antes que desse conta Brian tava tocando cheio de animação e todos dançaram até o 

amanhecer alegando nunca terem ouvido alguém que tocasse rabeca tão bem. 

Então o hemenzarrão se levantou  e disse: 

- Precisamos de um padre aqui neste velório, para poder rezar a missa e encomendar este 

corpo. 

- Bem, esta noite temos o melhor padre da Irlanda aqui entre nós – disse a garota de cabelos 

negros e encaracolados – e o nome dele é Brian O’Brannigan. 

- Eu nunca fui padre na vida, faço qualquer outra coisa – disse Brian para a menina. 

- Não me faça passar por mentirosa, vista os paramentos e reze a missa para nós – disse a 

menina de cabelos negros encaracolados. 

Antes que desse conta, Brian O’Brannigan estava oficiando a missa, e todo mundo disse que 

nunca tinha ouvido um padre melhor em toda a Irlanda. Então eles puseram o corpo no caixão e 

quatro homens levaram o caixão sobre os ombros. Mas, um dos homens era grande e alto e os 

outros três eram baixos, de maneira que quando começaram a andar não conseguiam manter o 

caixão na horizontal. 

Então o homenzarrão se levantou e disse: 

- Precisamos de um médico para encurtar as pernas do homem grande e alto, de maneira que 

eles possam carregar o caixão sem incliná-lo. 

- Bem, temos o melhor médico da Irlanda aqui entre nós esta noite e o nome dele é Brian 

O’Brannigan. 

- Eu nunca fui médico na minha vida, faço qualquer coisa menos encurtar as pernas do homem 

grande e alto. 

- Pois vai fazer, sim senhor – disse a garota, e antes que Brian se desse conta do que estava 

acontecendo, ele estava cortando um pedaço das pernas do homem grande e alto e colando os pés 

de volta, de maneira que ele ficou tão baixo quanto os outros. 

Todos os quatro homens carregaram o caixão até o cemitério. Havia um grande muro de 

pedras em volta do cemitério e um por um todos eles subiram e desceram para entrar no 

cemitério. Brian foi o último homem a começar a subir o muro. Mas, justo quando ele pôs o pé 
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numa pedra, uma fortíssima lufada de vento veio e o carregou pelos ares com sua merendeira, até 

que de repente ele caiu ao chão. 

Era fim de tarde, os trabalhadores estavam reunidos bebendo e contando histórias e casos até 

que um deles vendo Brian arriscou: 

- Então Brian, não gostaria de se juntar a nós? 

Brian pensou um segundo e percebendo que tinha agora muito pra contar, respondeu: 

- É claro que sim. 
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ANEXO IV 

 

A jóia valiosa 

  

     Num pequeno vilarejo vivia um professor, que de tão sábio, era sempre consultado pelas 

pessoas da região. 

Uma manhã um rapaz que fora seu aluno foi até a casa desse sábio homem para conversar, 

desabafar e aconselhar-se. 

- Venho aqui professor porque sinto-me muito fracassado, não tenho forçar para fazer nada. 

Dizem-me que não sirvo para coisa alguma, tudo que faço sai errado, sou lerdo e muito idiota. 

Como posso melhorar? O que devo fazer para que me valorizem? 

O professor, sem olhá-lo, disse: 

- Sinto muito meu jovem, mas não posso ajudá-lo. Devo primeiro resolver meu próprio 

problema. Talvez depois. Se você me ajudasse, eu poderia resolver meu problema com mais 

rapidez, e, depois quem sabe possa ajudar você a resolver o seu. 

- Claro professor – Gaguejou o jovem, sentindo-se outra vez desvalorizado pensando que o 

professor estava colocando seu problema em segundo plano. 

O professor tirou um anel que usava no dedo pequeno, deu-o ao rapaz e disse: 

- Monte no meu cavalo e vá até o mercado. Leve o anel, tente vendê-lo para mim, pois preciso 

pagar uma dívida com urgência. É preciso que obtenhas por ele o máximo de valor que for 

possível, Mas, não aceite menos que um moeda de ouro. 

O jovem pegou o anel e partiu. Mal chegou ao mercado começou a oferecer o anel aos 

mercadores que olhavam com interesse até o momento que o jovem dizia a quantia pretendida 

pelo anel. Quando mencionava o valor, alguns riam outros saiam sem ao menos olhar para ele. Só 

um comerciante idoso foi amável com o jovem, explicando que uma moeda de ouro era muito 

valiosa para comprar o anel. Tentando ajudar o jovem tentou oferecer uma moeda de prata e uma 

xícara de cobre, mas o jovem seguiu as instruções de não aceitar menos que uma moeda de ouro e 

assim recusou a oferta. 

Abatido pelo fracasso, montou no cavalo e voltou à casa do sábio desejando ter uma moeda de 

ouro para que ele mesmo pudesse comprar o anel livrando seu professor de preocupações e 

recebendo os conselhos esperados. Entrou na casa e disse: 
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- Professor, sinto muito mas é impossível conseguir o que me pediu. Talvez eu vendesse o anel 

por duas ou três moedas de prata, mas não acho que se possa enganar a ninguém sobre o valor 

real desse anel. 

- Importante o que você disse meu jovem – respondeu o professor sorridente. Devemos saber 

primeiro o valor do anel. Volte a montar no cavalo e vá até o joalheiro. Quem melhor que ele 

para saber o real valor dessa jóia? Diga que precisa vendê-la, peça a ele que a avalie. Não importa 

o quanto valha, não venda sem falar comigo. 

O rapaz foi até o joalheiro e deu o anel para que fosse examinado. O Joalheiro examinou a 

peça com uma lupa, pesou o mesmo e disse: 

- Diga ao seu professor que se quiser vendê-lo agora não poderei dar mais de dez moedas de 

ouro pela jóia. 

- Dez moedas de ouro! Exclamou o rapaz. 

Sim, replicou o joalheiro. Eu sei que com o tempo eu conseguiria um valor mais alto, mas 

como ele tem pressa na venda... 

O jovem correu emocionado â casa do professor para contar o ocorrido. 

- Sente-se – disse o professor 

Depois de ouvir tudo o que o jovem tinha a dizer, falou: 

- Você é como este anel, uma jóia valiosa e única e que só pode ser avaliado por um “expert”. 

Pensava que qualquer um podia conhecer o seu verdadeiro valor? Dizendo isso voltou a 

colocar o anel no dedo e completou: 

- Todos somos com esta jóia. Valiosos e únicos e andamos por todos os mercados da vida 

pretendendo que pessoas inexperientes nos valorizem. Você deve acreditar em você, sempre. 

Ninguém pode fazê-lo sentir-se inferior sem seu consentimento. 
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ANEXO V 

 

 

A fábula – mito do cuidado 

 

(fábula de Higino) 

 

Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma idéia 

inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que 

havia feito, apareceu júpiter. 

Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, 

Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse 

imposto seu nome. 

Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis também ela conferir o 

seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da terra. Originou-se então uma 

discussão generalizada. 

De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte 

decisão que pareceu justa: 

“Você , Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte 

dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta o seu corpo 

quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a 

criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. 

E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu: esta criatura 

será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que significa terra fértil” . 
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