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As imagens simbólicas, com suas múltiplas faces,
exprimem os processos psíquicos de modo mais preciso e
muito mais claramente que o mais claro dos conceitos. O
símbolo não só transmite a visualização dos processos
psíquicos mas, também, e isso é importante, a experiência
desses processos.
Carl G. Jung
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RESUMO

Esse trabalho visa mostrar alguns benefícios da Pintura em Arteterapia para portadores de
necessidades especiais, como um instrumento facilitador para o autoconhecimento. Durante a
realização do estágio, foi através desta modalidade expressiva que os conteúdos do
inconsciente começaram a ser liberados e o processo terapêutico tornou-se mais efetivo. A
partir daí a pintura tornou-se um eixo de comunicação entre o mundo interno e o externo,
possibilitando novas descobertas, aumentando a autoestima, fortalecendo a autoimagem e
permitindo encontrar e expandir uma forma de autoexpressão criativa.

Palavras-chave: Arteterapia – necessidades especiais – pintura – inconsciente –
autoconhecimento – autoexpressão.
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ABSTRACT

This work aims at showing some benefits of Painting in Art Therapy, for people with special
needs, as an instrument to facilitate self-knowledge. During the training period, the
unconscious contents started to be released through this expressive modality, making the
therapeutical process more effective. From that on, painting became a link of communication
between the inner and the outer worlds. Thus, making new discoveries possible, increasing
self-esteem, enhancing self-image and helping to find and expand creative self-expression.

Keywords: Art Therapy – special needs – painting – unconscious – self-knowledge – selfexpression.
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APRESENTAÇÃO

Fui apresentada à pintura ainda criança e sempre que ia à casa dos meus avós ficava
encantada olhando os grandes quadros que enfeitavam as paredes da sala e do longo corredor.
Eram retratos, paisagens e naturezas mortas, pintadas em estilo acadêmico e que me
fascinavam pelos detalhes que faziam parecer que tudo aquilo era “de verdade”. Na infância,
as experiências que tive com as tintas não saíram das salas de aula, e nenhuma que merecesse
qualquer atenção especial. Já adulta, alguém me sugeriu fazer uma tentativa com as telas.
Afinal, minha avó também havia pintado e, quem sabe, eu poderia descobrir que tinha alguma
possibilidade com os pincéis.
A primeira tela em branco foi assustadora, um grande desafio, e utilizei imagens de
outras pinturas como modelos. Sem nenhum conhecimento das técnicas nem dos conceitos,
segui tentando, satisfeita algumas vezes, frustrada em outras, mas aprendendo,
principalmente, a ver e a prestar atenção nas formas, no jogo de luz e sombra, nos matizes. E,
desde então, os pincéis e as tintas passaram a ser companheiros de jornada, registrando,
algumas vezes, mais do que os olhos viam.
O tempo passou e os caminhos me levaram ao trabalho com portadores de
necessidades especiais, ainda usando a pintura como ferramenta de trabalho. Ela mostrou-se
um excelente remédio para os males da alma, a baixa autoestima e um valioso instrumento de
superação e descoberta de novas possibilidades para aqueles que sentiam-se tão diferentes e
limitados. Então surgiu uma palavra-sugestão: Arteterapia. Depois de um tempo de espera
para que os fortes ventos se transformassem em brisa, cheguei à Pomar, lugar de novas
experiências e muitos ensinamentos. Aprendi que a pintura possuía outras propriedades
terapêuticas além das que eu já havia constatado, e minha maneira de pintar foi
acompanhando as mudanças que ocorriam em mim. Nessa trajetória, ela continuou
mostrando-se amiga fiel, revelando, descortinando, acalmando. Novas descobertas sobre
cores e tintas, formas e texturas, enriqueceram a sua utilização dentro do processo
arteterapêutico, tornando-o cada vez mais interessante e dinâmico.
No trabalho que ainda realizo, esta modalidade mostrou-se bastante rica, e muitos
começaram a descobrir um mundo mais bonito e colorido, aprendendo a ver e trazendo este
encanto no olhar para suas vidas. A Arte passou a fazer parte do dia-a-dia e, com ela, um novo
incentivo. Aqueles que eram considerados “incapazes” mostraram ser possuidores de um
1

talento especial e de uma sensibilidade até então desconhecidos. E isso refletiu-se no
relacionamento familiar. Eles eram diferentes, só que, agora, porque pintavam quadros.

(imagem 1)

Pintura feita com as mãos
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INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da vida humana tem-se notícia do uso da pintura como forma de
expressão e de percepção de si mesmo. As pinturas rupestres são um exemplo desta
comunicação sem palavras, que registrou a vida e os hábitos dos povos há milhares de anos.
Ao longo da história, através da pintura, foi possível observar a evolução de costumes, da
religião, do modo como o homem via o mundo e a sua relação com o divino. Cada época e
cada cultura perpetuaram, desta forma, a sua história, ultrapassando as barreiras do tempo e
do espaço.
Pode-se ver, ainda hoje, registrados nas paredes de templos e túmulos egípcios, a
história de faraós e o nascimento do monoteísmo. A grandiosidade da cultura grega e do
poder do Império Romano ainda são visíveis em artefatos e murais. Através de artistas como
Michelangelo, Da Vinci e Rafael, entre outros, é possível perceber a relação do homem com a
religião e a mudança do seu olhar sobre si mesmo, valorizando as formas humanas, antes
totalmente cobertas por vestes e mantos.
Diferentes estilos puderam expressar emoções de um modo muito mais impactante do
que as palavras conseguiriam fazer. Pinturas mais escuras ou com maior luminosidade, mais
realistas ou que valorizavam a imaginação do artista, mostraram diferentes formas de ver a
realidade. Van Gogh foi um dos pintores que mais conseguiu expressar seu mundo interior,
suas angústias e alegrias através das telas e tintas.
“A arte traz em si uma possibilidade de tradução de imagens e representações mentais
em expressão, trazendo o mundo interno para o concreto e possibilitando ao sujeito visualizar
concretamente sua transformação.” (DINIZ, 2009, p. 41). Criando, o indivíduo ordena e se
comunica, mesmo que não verbalmente. Conforme afirma Ostrower (2009), ao transformar a
matéria, ele se transforma; estruturando, ele se estrutura; criando, ele se recria. Por isso o criar
adquire um caráter essencial e necessário que pode levar a um crescimento interior e a uma
amplitude em relação à vida.
Este trabalho visa mostrar a importância da pintura como forma de expressão e de que
modo ela pode documentar a subjetividade dos indivíduos no caminho para o
autoconhecimento. O tema procura abordar, ainda, os benefícios da pintura no processo
arteterapêutico com portadores de necessidades especiais.
O objetivo deste estudo monográfico é verificar de que maneira a pintura pode
contribuir para desbloquear e ativar o fluxo criativo, facilitando a liberação de emoções e de
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conteúdos do inconsciente. O tema procura abordar, ainda, a importância da pintura na
Arteterapia e suas propriedades.
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos de
modelos bibliográficos de pesquisa, complementado por informações obtidas em casuística
acompanhada durante o estágio de Arteterapia. Este documento visa mostrar a importância do
processo criativo como um aspecto inerente ao ser humano através do qual é possível resgatar
e restaurar a saúde como um todo. Procura-se, ainda, ressaltar, de um modo geral, os aspectos
terapêuticos da Arte e da pintura em particular.

4

CAPÍTULO I

A CRIATIVIDADE

A criatividade, como a entendemos, implica uma força
crescente; ela se reabastece nos próprios processos através dos
quais se realiza.
Fayga Ostrower

(imagem 2)

Octavio Ocampo – O sonho da sereia

1.1 – Criatividade e Expressão

Muitas vezes a Arte é condicionada a padrões acadêmicos ou a regras préestabelecidas. Mas ela vai além disso e engloba uma multiplicidade de estilos e formas de
expressão. Cada um é diferente em sua maneira de ver o mundo, de captar suas mensagens e
interpretá-las. Da mesma forma, cada um se expressa de um modo, de acordo com suas
características pessoais. Por isso a Arte não deve ficar vinculada ao academicismo, ao que já
5

foi feito e visto, mas, sim, permitir a autenticidade de expressão e a criatividade. Segundo
Rodrigues (2002, p.11),

saber ver uma imagem, um objeto ou uma obra de arte é saber compreender a forma
e a função, a cor, a matéria e a textura, a estrutura e a composição e outros
elementos específicos das Artes Plásticas, numa inevitável relação com a vida, sem
deixar de proporcionar o sentido do Belo.

Assim, em se tratando de Artes Plásticas, tanto as obras figurativas quanto as abstratas
são significativas porque expressam a individualidade de quem as produziu e sua relação com
a vida. Desta forma, uma linha, uma forma ou a cor podem ser consideradas elementos
expressivos, pois podem trazer um simbolismo mais implícito do que explícito.
Através da criatividade, o indivíduo pode exercitar sua capacidade expressiva que está
relacionada à sua percepção aos estímulos que lhe são oferecidos em diferentes situações de
sua vida. Por isso é importante estimular o processo criativo, desbloqueá-lo quando
necessário, estar atento e receptivo aos imprevistos, para que os mecanismos de expressão
possam ser desencadeados. De acordo com Rodrigues (ibid.), Leonardo Da Vinci estimulava
seus discípulos a observarem as manchas que se formavam ao acaso, os borrões, as nuvens, a
fim de exercitar sua “capacidade visionária.” Estar aberto a novas concepções artísticas
permitirá que possamos nos encantar com uma obra de arte, seja ela uma paisagem, uma
natureza morta, um jogo de formas, de cores ou o que mais ousar a criatividade humana.
Arte Bruta é o termo usado para se referir à arte feita pelos artistas não profissionais,
como certas pinturas ingênuas (Naif), à arte psicopatológica e à livre expressão das crianças.
Por ser realizada por indivíduos sem um estudo sobre normas de composição ou estilo, ela se
manifesta livremente e os impulsos artísticos são revelados em estado bruto. Já que não está
inserida no que se convenciona chamar de Belas Artes, a Arte Bruta também não é dirigida ao
público habitual, ou seja, os marchand, os eruditos e os críticos. A criança cria pelo sentido
lúdico do criar; o doente mental faz da pintura uma forma de expressão e contato com seu
mundo interior e o indivíduo comum expressa, a seu modo, sua visão e seu contato com o que
o rodeia. Mas este tipo de expressão artística também é realizado por alguns artistas e
intelectuais como uma forma de reação ao convencional, às regras tidas como “sufocantes” e
limitadoras. É o que Rodrigues (ibid.) chama de “arte mal comportada” que os surrealistas
desenvolveram explorando os sonhos, o contato com o inconsciente e a imaginação
visionária. Vivemos numa era tecnológica que evidencia o pensamento racional e, talvez por
isso, alguns se sintam inclinados a recuperar aspectos mais espontâneos da arte.
6

A garatuja, os rabiscos e, mais tarde, os grafismos mais controlados e intencionais, são
a primeira forma de manifestação gráfica das crianças revelando suas potencialidades
criativas. É uma expressão, inicialmente, subjetiva e abstrata, numa fase pré-figurativa.
Analogamente encontramos pinturas pré-históricas com imagens semelhantes a esses
grafismos, evidenciando ser a pintura rupestre a manifestação artística mais antiga da
humanidade.
À medida que se desenvolve, a criança passa a fazer formas mais esquemáticas e suas
produções começam a ter uma forma figurativa. Esta é uma fase rica, em que as
experimentações levam a descobertas e a criatividade se une ao prazer. Com o desenho, a
criança cuida do traço e dos pormenores; se usa a tinta, explora as sensações, manuseia,
manipula, se encanta com as cores, criando formas que, mesmo que mais simbólicas e
subjetivas, possuem beleza pela simplicidade. Muitas vezes a idéia inicial de um trabalho é
parcialmente modificada durante sua execução. É que a criança, em sua livre expressão, vai
criando e experimentando, dando vazão à sua imaginação sem receio de criar. As cores
exercem um fascínio no universo infantil. Seu uso varia entre o convencional (folhas verdes,
céu azul) e o subjetivo, exprimindo emoções e sensações (cores frias para tristeza, melancolia
e quentes para alegria), podendo levar à fantasia (por ex: gato lilás), onde o gosto por
determinada cor sobrepõe-se ao motivo, sendo usada para torná-lo mais expressivo.
1.2 – Arte Infantil

A arte infantil é essencialmente simples e evidente, revelando mais o que se sabe do
que o que se vê. As formas são reduzidas a esquemas figurativos (ideografismo), sem a idéia
de volume ou profundidade, e o rebatimento é uma característica dominante. Esta é uma
particularidade também encontrada na arte primitiva, como nas cavernas pré-históricas e nos
murais do Antigo Egito, e na dos doentes mentais.
Em seu livro A infância da Arte, a arte da infância, Rodrigues (ibid.) faz um
paralelo entre a arte infantil e a “primitiva”, mostrando que, tanto numa quanto na outra, o
sentir predomina sobre o saber, a experiência precede a teoria ou a intelectualidade. Estes
aspectos comuns “são fruto da existência de sensações primárias em todo o ser humano,
fazendo de certo modo parte daquilo a que Jung chamou “inconsciente coletivo.”
(RODRIGUES, 2002, p.73). Certas analogias “como o ideografismo, a humanização, a
transparência, o espaço topológico e o rebatimento” (ibidem, p.75) também podem ser
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encontradas entre a arte infantil, a “primitiva,” a arte bruta, realizada pelo homem comum, e a
moderna.

Ideografismos
(imagem 3)

Pintura Rupestre – Pollorua

(imagem 5)
(imagem 4)

Criança de 6 anos

Paul Klee
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A arte Moderna surgiu no século XX numa oposição ao academicismo e ao
racionalismo e teve alguns desdobramentos. Artistas como Miró, Paul Klee, Picasso, Chagall
e Salvador Dali pertenciam a uma corrente dentro do modernismo –a do Fantástico - cuja
concepção era de que o mundo interno (a imaginação visionária) era mais importante do que o
externo. Embora o mundo subjetivo do artista não seja o mesmo das outras pessoas, as
imagens por ele produzidas podem encontrar ressonância naqueles que as contemplam, já que
a psicanálise mostrou que, no inconsciente, existem padrões comuns entre as pessoas, que
Jung chamou de arquétipos e que independem de tempo e espaço. Assim, podemos nos sentir,
de certa forma, identificados com alguma obra dentro desse estilo por ela conter elementos
que também pertencem ao nosso próprio mundo interior. Chagall e Dali pertenciam a uma
vertente desta corrente chamada Surrealismo que priorizava o papel do inconsciente na
atividade expressiva. Mas tanto a criança quanto o adulto, ao se expressarem, além da sua
subjetividade, são influenciados pela sociedade a que pertencem, o que faz da Arte um relato
da história pessoal, mas, também, um registro da história de uma sociedade e de uma época.
A diferença entre o adulto e a criança, entre o artista profissional e o amador está no
uso e domínio da técnica. Se alguns aspectos como o rebatimento, a humanização (o mundo
anímico projeta-se nos desenhos e pinturas), a perspectiva afetiva (o tamanho é proporcional
ao grau de afetividade) e a transparência (representação de um interior visto de fora)
aproximam a arte de crianças menores da arte dita “primitiva”, de povos da antiguidade e de
certas vertentes da Arte Moderna, a composição mais minuciosa e decorativa de crianças
maiores e adolescentes faz lembrar a pintura Naif.

Rebatimento
(imagem 6)

(imagem 7)

D., 4 anos

Kandinsky
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Autorretratos
(imagem 8)

Miró

F., 4 anos

O Simbolismo da Cor
(imagem 9)

(imagem 10)

J., 11 anos

O Burro Verde - Chagall
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Transparência
(imagem 11)

(imagem 12)

M., 5 anos – Mãe grávida

Ventríloquo e pregador no pântano
Paul Klee

13 – Arte Naif

A pintura Naif refere-se a uma arte ingênua, original e instintiva produzida,
geralmente, por artistas sem formação acadêmica e, portanto, sem as técnicas convencionais.
Sua história está ligada ao Salão dos Independentes de Paris, em 1886, com exposição de
trabalhos de Henri Rousseau. Para ele, a pintura era um hobby e, por falta de formação
especializada, produziu obras pueris que mostravam uma realidade fantasiosa e inocente. Seu
trabalho foi reconhecido por artistas famosos como Paul Gauguin e Pablo Picasso, entre
outros, como um retorno às origens e à manifestação de uma vida psíquica mais livre e pura.
No século XX, o Naif foi reconhecido como uma modalidade artística e desenvolveu-se no
mundo todo. No Brasil, encontramos alguns pintores ligados a este estilo, como Cardosinho,
Heitor dos Prazeres, Chico da Silva e Djanira, os dois últimos mais notórios.
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(imagem 13)

Arte Naif

(imagem 14)

Henri Rousseau

Djanira

De um modo geral, a pintura Naif caracteriza-se pela simplicidade e pela ausência de
alguns elementos, como o uso da perspectiva, regras de composição e jogo de luz e sombra.
Não há uma preocupação em manter as proporções reais nem os traços anatômicos corretos
das figuras. As cores são brilhantes e alegres, a composição é plana, bidimensional,
mostrando uma simplificação dos elementos decorativos. Mas, mesmo sem a técnica apurada,
estas obras apresentam uma beleza peculiar que cativa pela simplicidade, pelo colorido e pela
imaginação criativa. As figuras são, geralmente, rebatidas e recortadas como colagens, sem
sombreamento próprio ou projetado.

Há uma pureza de expressão no modo minucioso como o artista naif elabora as suas
imagens, onde nada é gratuito mas profundamente significativo, que provoca um
estado de encantamento no espectador, atraído pela Poética do Maravilhoso, que se
reporta, frequentemente, às boas recordações da infância. (RODRIGUES, 2002,
p.98)
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A Arte atravessa todas as fronteiras, ultrapassa todas as línguas, supera tempo e
espaço. Nela é onde percebemos que fazemos parte de uma família: a Humanidade. Ela pode
mudar a maneira como as pessoas se veem e apresentar os homens às suas almas.
1.4 - A Arte Psicopatológica – A função terapêutica da Arte
A origem e o fim último do trabalho criativo residem [...] na
totalidade da psique, que é a totalidade do mundo. Daí as
propriedades curativas da arte.
Stephen Nachmanovitch

Na história da humanidade, a Arte tem desempenhado um papel muito maior do que o
de apenas ornamentar. Ela tem sido um canal de expressão da alma e de emoções, sendo a
pintura uma das mais antigas formas do fazer artístico utilizadas pelo homem. Pesquisadores
acreditam que as pinturas realizadas no interior das cavernas eram feitas para um ritual
mágico, com uma conotação espiritual, um “religare” com o divino. Provavelmente os xamãs
foram os primeiros artistas e os primeiros curadores. A eles eram atribuídos poderes divinos e,
através do transe, tinham acesso ao mundo da imaginação e do inconsciente. Devido a essa
capacidade de penetrar no desconhecido e retratá-lo através da arte, eles desempenhavam um
papel importante dentro da tribo como conhecedores da alma e das forças da natureza. A arte
teria, desta forma, uma conotação espiritual. “A necessidade que o ser humano tem de uma
conexão com uma força espiritual é um arquétipo1 encontrado na estrutura psicológica do
homem, desde o começo dos tempos”. (BELLO, 2007, p. 25).
Na Grécia antiga, no século V antes de Cristo, encontramos relatos da utilização
terapêutica da Arte em Epidauro, às margens do Mar Egeu, no santuário de Asclépio, deus da
medicina.

Neste local, os indivíduos enfermos assistiam a representações teatrais e musicais e
contemplavam manifestações artísticas diversas, depois à noite recolhiam-se para a
prática da ‘INCUBAÇÃO’. O que era a possibilidade de receber uma indicação das
divindades, pela via do sonho, e nesta comunicação encontrar uma chave para
transformar a situação que havia gerado a doença. (PHILIPPINI, 2004, p.13)

Na Inglaterra, em 1938, enquanto convalescia de uma tuberculose, Adrian Hill,
professor de Arte e ex-oficial britânico na Primeira Guerra Mundial, passava o tempo

1

Arquétipos são formas estruturantes herdadas, comuns a toda espécie humana.
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desenhando os objetos que via de sua cama de hospital. Ele percebeu que isso o ajudava no
seu processo de recuperação. No ano seguinte foi convidado a ensinar desenho e pintura aos
pacientes iniciando, assim, o que se poderia chamar de terapia ocupacional. Ele percebeu que
a atividade artística parecia auxiliar os pacientes, pois substituía a idéia de doença pelo
interesse naquela nova atividade. Hill acreditava que a simples apreciação da Arte poderia
ajudar na recuperação e, junto com a Cruz Vermelha, distribuía reproduções de obras famosas
nas enfermarias de hospitais. Nos anos seguintes ele continuou seu trabalho, tornando-se
presidente da Associação Britânica de Arte Terapeutas, tendo iniciado a introdução da
atividade artística em hospitais para ajudar no resgate da saúde.
Jean Dubuffet, artista francês, embora tenha tido uma formação acadêmica, após a
primeira Guerra Mundial, começou a realizar trabalhos parcialmente figurativos que
constituíram uma reação contra o radicalismo estético. Em 1945 iniciou uma pesquisa sobre
setores pouco estudados, como a arte primitiva e a dos doentes mentais que, segundo ele,
eram mais verdadeiras do que a dos artistas profissionais. Essa busca o levou aos hospitais
psiquiátricos, dando origem à Coleção de Arte Bruta de Lausane, a primeira do gênero no
mundo. São obras fortes pelas cores e formas exuberantes, que falam de solidão,
marginalização e, muitas vezes, de violência.
Em 1948, criou a companhia da Arte Bruta em Paris e publicou um manifesto no qual
colocava a Arte Bruta acima das artes culturais. No início seu trabalho foi motivo de zombaria
e desprezo por parte da crítica e do público, mas, mais tarde, foi reconhecida a sua
importância por ter sido precursor de várias correntes artísticas desenvolvidas na segunda
metade do século XX, como o Expressionismo Abstrato e o Surrealismo.
No Brasil, Nise da Silveira foi pioneira na introdução do atelier artístico no tratamento
de pacientes psiquiátricos. Médica psiquiatra, ela se opunha aos tratamentos tradicionais
dispensados aos pacientes, como o eletrochoque, o coma insulínico e a lobotomia. Em 1944,
trabalhando no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Engenho de Dentro, por discordar
dessas técnicas, foi transferida para o trabalho com terapia ocupacional, que era
menosprezado pelos médicos. Depois de um tempo, fundou nessa instituição a “Sessão de
Terapêutica Ocupacional,” criando os ateliês de pintura e modelagem visando restabelecer o
vínculo dos pacientes com a realidade através das produções simbólicas. Foi constatado que
essas atividades expressivas facilitavam o acesso ao mundo interior do esquizofrênico e “que
a pintura e a modelagem tinham em si mesmas qualidades terapêuticas, pois davam forma a
emoções tumultuosas, despotencializando-as, e objetivavam forças autocurativas que se
moviam em direção à consciência, isto é, à realidade”. (SILVEIRA, 1992, p.17).
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Assim, do setor de terapia ocupacional, nasceu o Museu de Imagens do Inconsciente,
centro de estudo e pesquisa para a preservação dos trabalhos realizados pelos internos do
hospital. Silveira (ibid.) declara que foi observado que as pinturas de uma mesma pessoa, se
examinadas em séries, mostravam uma continuidade de imagens vindas do inconsciente, e
que não só proporcionavam subsídios para a compreensão do processo psicótico como,
também, eram em si mesmas um agente terapêutico.

(imagem 15)

Isaac

Interessada em mandalas, tema recorrente em pinturas de seus pacientes, escreveu a
Jung, passando a se corresponder com ele. Mais tarde estudou no Instituto Carl Gustav Jung,
em Zurique, durante dois períodos. Retornando, formou o Grupo de Estudos Carl Jung,
tornando-se a pioneira da Psicologia Junguiana no Brasil. Com Nise da Silveira, as
propriedades terapêuticas da Arte começaram a ser reconhecidas e as atividades expressivas
passaram a ser vistas não como mero passatempo, mas como um canal de comunicação com o
mundo interior através da produção de imagens simbólicas.

15

O encontro com a Arte abre um caminho para a recuperação e o resgate da saúde
física, mental e emocional através do exercício da criatividade, que leva o indivíduo a
redescoberta de si mesmo. E a pintura, por sua facilidade operacional, por permitir
experimentações com cores e texturas, é uma modalidade que permite vencer possíveis
bloqueios do processo criativo possibilitando a experimentação e, posteriormente, a produção
simbólica de conteúdos do inconsciente.

(imagem 16)

Emygdio
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CAPÍTULO II

A PINTURA
Pintar aquilo que vemos diante de nós é uma arte diferente de
pintar o que vemos dentro de nós.
Jung

(imagem 17)

Revelando-se

A pintura, por permitir experimentações com cores e texturas, costuma ter um caráter
lúdico, o que possibilita sua utilização no início de um processo arteterapêutico para vencer o
medo que uma atividade expressiva possa gerar e desbloquear o processo criativo. Os efeitos
cromáticos conseguidos, as formas sugeridas pelas pinceladas e as combinações de cores
proporcionam ampla liberdade de expressão. A pintura possui um valor terapêutico especial,
pois a fluidez da tinta facilita a liberação de emoções levando a um movimento de expansão e
soltura, diminuindo o controle egóico. Segundo Philippini (2009, p. 38),

este é um dos mais significativos aprendizados a fazer com a pintura: deixar fluir,
deixar sair, escorrer, extravasar, transbordar, abrir mão do controle, não tentar
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controlar a forma e deixar-se levar pelo prazer da descoberta que vem insinuada por
cada tom, cada mancha, cada espaço em branco.

Ao relaxar os mecanismos de controle, a criatividade começa a fluir e novas
descobertas são feitas, não só no aspecto sensorial como em relação aos conteúdos que
passam a ser liberados.
Existe uma grande diferença entre pintura e desenho, embora, algumas vezes, essa
distinção não seja corretamente feita. No desenho, o traço é o elemento primordial de
construção que leva à forma. Na pintura, a cor é fundamental na construção do espaço, não só
dos objetos, mas entre eles também. “A forma está ligada ao movimento enquanto a cor é
somente sensação. A forma apela à abstração, ao reconhecimento do objeto, enquanto a cor
provoca a sensibilidade e a intuição. A forma evoca o gesto, a cor traduz a emoção”. (PAIN,
1996, p. 99).
O fazer artístico envolve, além de certas possibilidades, algumas dificuldades que,
embora possam ser vistas como limitadoras são, também, segundo Ostrower (2009),
orientadoras já que, trabalhando com os limites e apesar deles, o indivíduo é estimulado a
descobrir novas opções para continuar e até mesmo ampliar seu trabalho em outras direções.
Na pintura, as superfícies a serem utilizadas constituem uma das limitações com as
quais se precisa lidar. Seja a textura e o formato do papel ou o tipo de tela (figura, paisagem
ou marinha), o indivíduo precisará desenvolver estratégias para trabalhar e superar esses
limites. A escolha das cores e das tonalidades no que diz respeito às nuances de claro e escuro
também são dificuldades a serem trabalhadas para que a idéia possa ser configurada.
Trabalhar com os limites do material leva o indivíduo a mudar seus próprios limites num
exercício de criatividade. Ao superar as dificuldades da materialidade ele supera, também,
limites psíquicos, elaborando suas questões internas. Ostrower (2009, p.53) ressalta que

todos os processos de criação representam, na origem, tentativas de estruturação, de
experimentação e controle, processos produtivos onde o homem se descobre, onde
ele próprio se articula à medida que passa a identificar-se com a matéria. São
transferências simbólicas do homem à materialidade das coisas e que novamente são
transferidas para si. Formando a matéria, ordenando-a, configurando-a, dominandoa, também o homem vem a se ordenar interiormente e a dominar-se. Vem a se
conhecer um pouco melhor e a ampliar sua consciência nesse processo dinâmico em
que recria suas potencialidades essenciais.

Para materializar um conteúdo expressivo é preciso fazer ordenações, elaborar idéias
dando-lhes uma forma para que elas possam ser expressas. Elas não são feitas,
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necessariamente, em palavras; são ordenações de uma matéria, são formas simbólicas que
serão materializadas a partir da especificidade do material escolhido. A pintura consiste em
ordenar certas possibilidades visuais, formas, volumes, tipo e direção das pinceladas para que
se obtenha o efeito desejado. Essa é a linguagem do pintor que parte não de palavras, mas de
idéias, emoções, temas, cenas visuais, objetos, figuras humanas, etc., utilizando a cor como
elemento primordial.

Há pessoas que transformam o sol numa
simples mancha amarela, mas há aqueles que
fazem de uma simples mancha amarela o
próprio sol.
Pablo Picasso
(imagem 18)

O Semeador – Van Gogh

2.1 – A Cor
Segundo Pedrosa (1980, p.17), a cor não tem materialidade, sendo “uma sensação
provocada pela ação da luz sobre o órgão da visão”. Em vários idiomas existem palavras
diferentes para fazer a diferença entre a sensação cor e o estímulo (característica luminosa)
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que a provoca. Na língua portuguesa, o termo que melhor define essa característica luminosa
é matiz, mas, em linguagem corrente, em quase todos os idiomas, a palavra cor é usada para
designar tanto a sensação provocada pela ação da luz quanto o estímulo ou objeto físico que a
provoca.
Os estímulos que provocam as sensações de cor podem ser divididos em dois grupos:
o das cores-luz e o das cores-pigmento.

Cor-luz, ou luz colorida é a radiação luminosa visível que tem como síntese aditiva a
luz branca. Sua melhor expressão é a luz solar, por reunir de forma equilibrada todos
os matizes existentes na natureza. (...) Cor-pigmento é a substância material que,
conforma sua natureza, absorve, refrata e reflete os raios luminosos componentes da
luz que se difunde sobre ela. É a qualidade da luz refletida que determina a sua
denominação. (ibidem, p.17)

O que faz com que um objeto seja azul é o fato dele absorver quase todos os raios de
luz branca que incidem sobre ele e refletir, para os nossos olhos, somente a totalidade dos
raios azuis. Geralmente denominamos cores-pigmento as substâncias corantes pertencentes ao
grupo das cores químicas. São aquelas que podemos criar, determinar o grau de fixação e
atribuir alguma propriedade.
A cor apresenta inúmeras variedades geradas, principalmente, por particularidades dos
estímulos, mais no que diz respeito à percepção do que à sensação. Assim, baseado em dados
perceptivos, as cores foram classificadas em:
Cores primárias - cores que não podem ser decompostas e que, misturadas,
produzem todas as cores do espectro. São o vermelho, amarelo e azul.
Cores secundárias – são formadas por duas cores primárias. Ex: verde e violeta
Cores terciárias – são resultantes da mistura de uma cor secundária com uma
das duas primárias que lhe deram origem.
Cores quentes – são acidificantes e aceleram o metabolismo, sendo por isso,
dinâmicas e estimulantes.
Cores frias – são alcalizadoras e propensas a tornar o metabolismo mais lento,
sendo, assim, calmantes e tranquilizantes.
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(imagem 19)

(imagem 20)

Disco Cromático

Cores quentes e frias

Desde que o homem começou a viver em uma sociedade organizada, passou a
estabelecer códigos e certos elementos simbólicos associados às cores, cujos significados
estão relacionados com o desenvolvimento social e cultural dos grupos que os criaram. Para
Pedrosa (1980), a simbologia da cor nos povos primitivos surgiu através de analogias para, só
mais tarde, atingir um grau de certa independência, correspondendo a um nível maior de
subjetividade. Assim, o vermelho, cor do fogo e do sangue, poderá representar a força, o
terror, a morte ou, por associação, o luto. O amarelo que faz lembrar o sol e o ouro pode ser
associado à idéia de riqueza, abundância e poder. O branco, por ser relacionado com a luz,
pode representar a segurança, a pureza e a paz, e o preto a noite, o perigo e a morte.
Vários significados das cores ainda mantem a significação original, “mas enriquecidos
com a evolução espiritual dos povos. A cada nova sociedade, os símbolos tornam-se mais
requintados e abstratos”. (PEDROSA, 1980, p.99). Desta forma, a idéia de poder representada
por um tacape vermelho de sangue desenvolveu-se e passou a ser evocada pelo manto púrpura
do Imperador Romano, mas com um nível de complexidade mental muito maior.
A cor também exerce uma ação física sobre o organismo humano. Nas regiões
tropicais, por exemplo, as pessoas preferem roupas brancas ou bem claras por serem mais
frescas, porque absorvem menos quantidade de raios luminosos do que as outras cores.
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Estudos foram feitos relacionando a personalidade humana à preferência ou gosto por
determinada cor. Foram criados alguns métodos cromáticos de projeção da personalidade
associando as cores a certas características pessoais.

Um único tom não é nada em termos de cor;
dois tons são um acorde, são a vida.
Henri Matisse

(imagem 21)

A Sala Vermelha - Henri Matisse

2.2 – A utilização da cor em Arteterapia

No universo da Arteterapia, os sentimentos, idéias, conflitos e emoções podem ser
expressos através de formas, cores e texturas, sendo o conhecimento da utilização das cores
no setting arteterapêutico um fator importante para o terapeuta. De acordo com Urrutigaray
(2003, p.113), “assim como as cores são uma variedade de ondulações da luz e provocam a
sensação cromática, as emoções, do mesmo modo, também variam de acordo com a cor ou
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com a intensidade da energia psíquica”. Poderia ser feita, então, uma analogia entre a variação
da intensidade vibratória da luz com a movimentação da energia psíquica, associando, assim,
a cor com a emoção. A utilização das cores nas atividades expressivas tende a facilitar a
expressão dos conteúdos psíquicos, permitindo a sua materialização, compreensão e
elaboração. O simbolismo das cores está relacionado à cultura de um povo, bem como às
tradições religiosas. No plano psíquico elas estão relacionadas a informações codificadas que
só poderão ser compreendidas depois de decifradas. Através da percepção visual conhecemos
e identificamos uma cor, mas “o que visualizamos como cor não é tudo sobre ela, pois a
sensação por ela produzida no nosso corpo é sentida ao nível psicológico como um
sentimento, seja de amor, de ódio, de calor, de repulsa, de prazer ou de desprazer”. (ibidem,
p.119). A nossa percepção da cor pode variar em relação à tonalidade (tom produzido
acrescentando, gradualmente, branco à cor); à saturação (variação de claro e escuro) e à
claridade. Assim, analogamente, pode-se dizer que quanto mais suave a cor, mais tênue a
emoção expressada. O vermelho vivo poderia expressar energia, vida e o vermelho escuro,
quase negro, passaria a sensação de algo denso, pesado. Em relação à claridade, quanto mais
luz, maior é a vibração e o destaque de uma forma, tornando-a mais compreensível.
Uma cor, quando percebida, transmite sensações (como as cores quentes e frias) e
sentimentos associados a ela. As emoções, através das cores, são despertadas por uma
estimulação sensorial ou pela lembrança de um acontecimento que ficou guardado por algum
tempo. A oportunidade de utilizar e manipular as cores através do uso de tintas ou corantes
desperta no indivíduo um prazer lúdico pela descoberta de novas tonalidades, facilitando o
processo criativo. Além disso, ao fabricar e trabalhar com as cores pode-se ir exercitando o
controle e o equilíbrio das emoções.
Embora as interpretações possam variar, o simbolismo das cores tem aspectos
universais, pois transpassam os limites de tempo e espaço, adquirindo, desta forma, um
caráter arquetípico. Existem cores que simbolizam os quatro elementos da natureza:
Ar – amarelo, branco e azul;
Fogo – vermelho e laranja;
Água – verde e azul;
Terra – preto, castanho, marrom e verde.
As cores poderão, também, ser associadas às quatro funções psíquicas da tipologia
junguiana. O azul é a cor da função pensamento; o amarelo, da intuição; o vermelho da
função sentimento e o verde da sensação.
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A cor fala diretamente às nossas emoções, podendo alternar estados afetivos e
influenciar decisões. Algumas vezes pode estar relacionada a conteúdos psíquicos pessoais e
culturais, que podem ser lembrados e revividos quando um acontecimento foi reprimido ou
esquecido, favorecendo, desta forma, a integração psíquica.
Em um processo arteterapêutico, um detalhe a ser observado é a construção de um
código subjetivo em relação às cores, observando, nos trabalhos realizados, quais as que
sempre são utilizadas ou, ao contrário, as que nunca aparecem; “os tons mais importantes para
o sujeito, bem como aqueles que são capazes de comovê-lo e de promover nele ressonâncias e
associações com experiências vividas”. (PAÏN, 1996, p. 103) A utilização de um código de
significação permanente das cores, seja inato ou adquirido culturalmente, não é importante em
Arteterapia, pois isso poderia interferir na recepção da mensagem transmitida pela imagem, a
qual depende da subjetividade de quem a realizou.
2.3 – Os diferentes tipos de tinta

Por ser um material liquefeito, a tinta é veículo propício para a manifestação de
emoções, que podem fluir à medida que as pinceladas vão tingindo e colorindo,
materializando afetos e sentimentos. Essa fluidez pode produzir certa tensão pela
impossibilidade de controle, o que pode se constituir em um novo aprendizado. Mais fluida ou
mais consistente, a tinta é um excelente material para experimentações, possibilitando o
prazer de novas descobertas e possibilidades, aumentando o conhecimento de si mesmo.
*Pigmento – é o elemento responsável pela cor da tinta. Nas atividades expressivas
pode-se utilizar os corantes sintéticos já existentes no mercado ou, para fins de
experimentação, produzir alguns artesanalmente. Podem ser utilizados diluídos em água ou
sobre papel umedecido, criando belos efeitos de cores. Essa atividade pode contribuir para
superar alguma resistência ou medo em relação ao manuseio de tintas, além de estimular a
intuição através de possíveis imagens descobertas nas formas obtidas.
Os pigmentos minerais já foram usados nas pinturas rupestres, sendo retirados
diretamente da natureza sem técnicas especiais de preparação. Eram constituídos por terras
coloridas e carvão, associados à gordura animal, sendo a primeira tinta de que se tem
conhecimento na história da humanidade. As cores obtidas com pigmentos minerais podem
sofrer a ação do calor, tornando-se mais escuras ou claras.
Os pigmentos vegetais também marcaram sua presença na história, quando os
europeus buscavam, nos vegetais dos trópicos, matéria-prima para tingir seus tecidos. A
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extração é feita triturando-se as partes das plantas em recipiente de vidro ou louça,
acrescentando água ou álcool. É possível, também, deixar o vegetal em infusão, filtrando-o,
depois, em pano úmido para separar a polpa do líquido, acrescentando a este um fungicida,
como solução saturada de óleo de cravo, para evitar fungos e microorganismos, e um
aglutinante, como goma-arábica, para que se obtenha consistência e brilho.
No setting arteterapêutico pode-se trabalhar, ainda, com pigmentos naturais de
vegetais como: urucum (laranja escuro), beterraba (magenta), couve (verde), chá preto
(marrom claro), café (marrom escuro), jamelão (roxo) e amora (violeta).
A tintura produzida desta forma não terá permanência, não devendo ser utilizada caso
a manutenção da cor seja importante. Por outro lado, a experiência de fabricar os pigmentos
poderá trazer, também, uma estimulação sensorial interessante através dos diferentes tipos de
matérias-primas empregadas.
*Aquarela – é muito antiga e acredita-se que seu aparecimento esteja relacionado com
a invenção do papel e dos pincéis de pelo de coelho, ambos na China, há mais de dois mil
anos. No ocidente existem exemplos de sua utilização por alguns artistas já na Idade Média.
É uma tinta resultante de pigmentos de várias cores misturados, geralmente, com goma
arábica, e que precisa ser dissolvida em água para ser utilizada. A quantidade de líquido
presente no pincel determinará a variação de tons, dos mais claros e suaves (mais água) aos
mais vivos (menos água). É transparente não possuindo, assim, poder de cobertura, mas pode
criar efeitos interessantes de luz e sombra. Quanto mais líquida, maior sua fluidez e mais
difícil de ser manipulada e controlada, facilitando a manifestação de emoções.
Pode ser apresentada em pastilhas, em tubos ou líquida. As primeiras precisam ser
diluídas com pincel molhado para serem usadas; as que vem em tubos são cremosas e também
devem ser dissolvidas em água, sendo que sua utilização exige mais prática. A aquarela
líquida é chamada de ecoline, sendo mais difícil de encontrar por ser importada. Apresenta
cores vivas e sua principal característica é ser muito transparente.
O papel utilizado para a pintura com aquarela deve ter textura e gramatura
diferenciada, pois, se for muito fino, poderá deformar-se ou mesmo rasgar-se devido à água.
*Guache – é uma das tintas à base de água mais populares, sendo utilizada desde a
Idade Média. Alguns pintores modernos, como Pablo Picasso e Peter Blake, também fizeram
trabalhos usando o guache. Tem como característica a opacidade e a grande capacidade de
cobertura, podendo ser aplicada em superfícies coloridas. Depois de seca forma uma película
endurecida e resistente que se fixa bem no suporte empregado. É de fácil manuseio e pode ser
encontrada numa grande variedade de cores. Devido à sua simplicidade pode ser usado em
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uma variedade de materiais, como papel (comum ou outros próprios para pintura), isopor,
madeira, etc.
*Tinta para pintura a dedo – apresenta uma textura mais grossa e permite a
experimentação tátil. A quantidade de tinta a ser empregada vai determinar a consecução dos
efeitos desejados. As mãos trabalham diretamente com a tinta, sem o uso de materiais
intermediários, o que pode proporcionar um prazer lúdico, levando adultos a sentir a alegria
infantil do fazer criativo.
* Acrílica – é solúvel em água e suas cores são fortes e brilhantes, sendo apresentada
em tubos ou potes de tamanhos variados. É de fácil manuseio e seca rapidamente, o que
possibilita aplicar novas camadas de tinta para obter efeitos de cores e texturas. Através da
adição de água à tinta pode-se conseguir um efeito aquarelado com cores mais intensas do que
as obtidas com a tinta própria para aquarela. Pode ser usada em papel Canson, em telas e
papel em base de eucatex.
*Óleo – não é solúvel em água e precisa de um solvente especial. É tóxica, sua
secagem é mais lenta e apresenta melhor resultado sobre um suporte especial – a tela.
Geralmente não é utilizada em Arteterapia, a não ser em situações especiais.
*Artesanal – é feita com pigmento líquido ou em pó (xadrez) misturado com tinta
PVA branca, água e cola. A quantidade de água e cola dependem do objetivo do trabalho, e
resultado é semelhante à tinta acrílica. Pode ser produzida em grande quantidade, o que
facilita sua utilização por um grupo maior de pessoas.
*Nanquim – é uma tinta de cores intensas, solúvel em água. Alguns historiadores
dizem que ela provém da China e outros, da Índia. Seu uso floresceu na Idade Média, nos
manuscritos, desenhos e na sofisticada caligrafia dos monges sobre as iluminuras. O nanquim
nacional é encontrado nas cores azul, verde, vermelha, preta e branca, já o importado
apresenta uma variedade de cores, inclusive prateada e dourada. O suporte tradicional para
esta tinta é o papel, e pode-se utilizar pinceis ou penas para empregá-la.
*Tinta para tecido – apresentam cores vivas e brilhantes e, apesar de serem próprias
para panos, podem ser usadas, também, em papel, madeira e peças de papel Maché,com bons
resultados. É encontrada na forma de pasta ou líquida, específica para sedas ou tecidos leves.

2.4 - A pintura em Arteterapia
De acordo com Philippini (2009, p.44), “a utilização da pintura no processo
arteterapêutico é um recurso de muita efetividade devido à sua intensa possibilidade de
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mobilizar emoções, facilitando a fluência e a expressão de afetos”. A pintura apresenta um
valor terapêutico distinto das outras técnicas, pois a fluidez da tinta favorece a liberação das
emoções e leva a movimentos de expansão da psique do indivíduo. Essas propriedades
(fluidez e liberação) facilitam o desbloqueio e a restauração do fluxo criativo, favorecendo a
recuperação da saúde.
A experiência do fluxo ocorre “quando as habilidades de uma pessoa estão totalmente
envolvidas em superar um desafio que está no limiar de sua capacidade de controle.”
(CSIKSZENTMIHALYI,1999, p.37). Este termo descreve a sensação que o indivíduo
experimenta ao realizar, sem esforço, uma atividade que transforma aquele momento num dos
melhores de sua vida. Para que ocorra o fluxo, é necessário que haja um conjunto de metas a
serem alcançadas e que exijam respostas adequadas. Na pintura, por exemplo, a meta é pintar
uma imagem, superando as dificuldades externas (do material e do suporte) e internas (limites
pessoais, medo de falhar, etc.). Quando os desafios ou dificuldades são correspondidos pelas
habilidades, é provável que aconteça a profunda imersão na atividade que estabelece o fluxo.
Há uma exigência total da energia psíquica do indivíduo que fica totalmente concentrado.
“Quando todo o ser de uma pessoa é levado ao funcionamento total do corpo e da mente, o
que quer que se faça torna-se digno de ser feito por seu próprio valor. No foco harmonioso
das energias físicas e psíquicas, a vida enfim se torna realmente significativa”. (ibid., 1999,
p.38). O tempo pára de correr e as horas parecem minutos. O sentimento que segue o fluxo é
de felicidade por se ter atingido o clímax e leva a um crescimento cada vez maior da
consciência de si mesmo e ao desenvolvimento de novos desafios e habilidades.
Há relatos da diminuição significativa de sintomas físicos quando o indivíduo está
intensamente envolvido em uma atividade. Quando a atenção está focada em alguma coisa, as
dores e os desconfortos menores não são registrados pela consciência. As “atividades de
fluxo” podem, inclusive, possibilitar o resgate da saúde de uma maneira integral, realizando
uma mudança criativa na qualidade de vida. Estudos realizados mostraram que adolescentes
que vivenciaram várias experiências de fluxo aumentaram seus níveis de concentração,
interesse, satisfação e autoestima. Embora as condições externas exerçam influência sobre as
pessoas, o que determina uma mudança para melhor na vida cotidiana é como lidamos com
essas condições. E a experiência do fluxo pode, certamente, abrir possibilidades e propiciar
mudanças significativas para aqueles que a vivenciaram.
Em Arteterapia utiliza-se a pintura espontânea, aquela que é realizada sem uma idéia
preconcebida e sem a preocupação com normas de composição ou de estética. O que importa
é registrar a energia latente, os conteúdos internos não controlados pelo pensamento racional.
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Esse tipo de pintura “é um processo de autoconhecimento. A ênfase é dada em ser fiel a suas
emoções e abaixar o nível mental, para pintar a mente inconsciente sem preocupação com
julgamentos de certo ou errado”. (BELLO, 2007, p.12). As imagens plasmadas podem ter um
significado simbólico ou mitológico que, mesmo que não seja compreendido de imediato,
continuará a ser elaborado inconscientemente até a sua assimilação. Algumas vezes essa
compreensão vem algum tempo depois, mas a imagem está ali, cristalizada, registrando um
processo interior. Materializar o conteúdo psíquico na pintura é muito liberador, mesmo que
não se tenha, de imediato, consciência do seu significado.
Ao pintar espontaneamente, sem a preocupação com os possíveis julgamentos, o
indivíduo deixa-se levar pela atividade, num processo de descobrimento de formas, cores e
texturas, concentrado apenas no que está fazendo. O tempo e o entorno parecem desaparecer e
toda a sua energia psíquica está direcionada para a pintura, possibilitando entrar no fluxo
criativo. Nesse estado de total entrega, acontece a diminuição do controle racional e, desta
forma, vão surgindo imagens provenientes do inconsciente, como uma manifestação do Eu
interior (Self), frequentemente carregadas de emoção e trazendo informações até então
desconhecidas pela consciência. Muitas vezes esses conteúdos trazem emoções dolorosas que
foram inconscientemente reprimidas. Da mesma forma, impulsos proibidos ou desejos
contidos podem, também, aparecer nas produções simbólicas, revelando uma parte da psique
que precisa se expressar, mas que ainda não está integrada na estrutura do ego existente.
Frequentemente, a pintura assim realizada pode acelerar o processo terapêutico por facilitar a
liberação desses conteúdos. Bello (2007, p. 35) sugere

a Pintura Espontânea como um método que intensifique o contato com a própria
intuição, o numinoso2, nossos instintos, nossa criatividade, e proporcione um canal
que nos conecte à mente inconsciente. Trazendo o inconsciente para o consciente,
integramos ambos os processos mentais, criando uma terceira via de
conhecimento.

A pintura espontânea, embora possa parecer mais simples, é profunda, pois revela as
emoções presentes no inconsciente, intensificando o contato com a intuição, os instintos e a
criatividade. Emoções e sentimentos reprimidos ou esquecidos podem encontrar, deste modo,
um meio de expressão, dando, ao indivíduo, a oportunidade de ser espontâneo através da
descoberta de outras possibilidades. Desta forma, a pintura em Arteterapia é um meio efetivo

2

Numinoso é o que transcende e causa o arrebatamento que caracteriza algumas experiências.
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para a evolução da consciência e a integração da personalidade através do autoconhecimento e
de novas realizações.
Como já foi dito anteriormente, o inconsciente se comunica através de uma linguagem
simbólica, e um dos canais de expressão por ele utilizados é a imaginação, que transforma a
energia psíquica em imagens que revelam a dinâmica do mundo interior. Elas são a expressão
dos processos psíquicos. A imaginação é um dos meios que a Psique desenvolveu para que
consciente e inconsciente possam se comunicar e trabalhar em conjunto, tornando o indivíduo
um ser mais integrado e completo.
A pintura é um veículo através do qual o imaginário pode ser ativado, acessando os
conteúdos inconscientes, para que eles possam ser materializados, elaborados e assimilados.
Assim, a fluidez das tintas poderá contribuir para o processo de evolução da consciência,
possibilitando a expansão da energia psíquica e a geração de saúde.

(imagem 22)

Integração da Personalidade
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CAPÍTULO III
ARTETERAPIA

Quem olha para fora sonha; quem olha para dentro, acorda .
Carl G. Jung

(imagem 23)

A Psique

A Arteterapia é o processo terapêutico que utiliza a Arte como fio condutor, valendose de diversas modalidades expressivas: desenho, pintura, colagem, modelagem, expressão
corporal, músicas, contos, máscaras, criação de personagens, entre outras. As atividades
artísticas possibilitarão a materialização de conteúdos do inconsciente numa produção
simbólica, permitindo o confronto e a gradual atribuição de significado a essas informações
vindas das camadas mais profundas da psique para que possam ser apreendidas pela
consciência. A introdução da Arte torna o processo terapêutico mais rico, dinâmico e até
mesmo prazeroso.

30

Philippini (2004, p.13) sinaliza que, em Arteterapia, “Arte é entendida como Processo
Expressivo, da forma mais ampla que se puder concebê-lo,” não estando, desta forma,
vinculada a “questões particulares de ordem estética, técnica ou acadêmica”.
Segundo a Associação Americana de Arteterapia (American Association of Art
Therapy).
a Arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na atividade
artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das pessoas. Arteterapia é
o uso terapêutico da atividade artística no contexto de uma relação profissional por
pessoas que experienciam doenças, traumas ou dificuldades na vida, assim como por
pessoas que buscam desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir
sobre os processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o
conhecimento de si e dos outros, aumentar sua autoestima, lidar melhor com
sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos,
cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico. 3

A Arteterapia abrange vários campos do conhecimento humano que se entrelaçam e se
complementam na busca de um entendimento maior do homem como um ser holístico e
integrado ao seu meio social. Essa transdisciplinaridade torna o processo arteterapêutico mais
amplo, auxiliando o resgate, a restauração e a manutenção da saúde, promovendo
transformações em todos os níveis: físico, mental, emocional e social. Sua aplicabilidade é
ampla, podendo ser utilizada com crianças, adolescentes, adultos, idosos, portadores de
necessidades especiais, pessoas doentes e saudáveis.
No processo arteterapêutico, a predominância é do não-verbal e “a expressão plástica
é, então, utilizada como meio de aceder a comunicação verbal ou como a única maneira de
estabelecer a comunicação”. (PAÏN, 1996, p.13). Utiliza-se a palavra integrando-a às
atividades expressivas, uma complementando a outra, mas procurando evitar que o
pensamento racional interfira na configuração simbólica.
Conforme complementa Diniz (2010, p. 12), “a Arteterapia lida com processos préverbais, auxiliando um mergulho no inconsciente e ajudando a expressão desses conteúdos,
podendo trazer imagens de uma memória ancestral”. Ela é, portanto, “uma facilitadora da
decifração do mundo interno”. (ibidem, p.12).

A Arteterapia, sob a ótica junguiana, parte do princípio de que a vida psíquica tem
uma tendência inata à organização. Há dentro de nós um movimento para que
sejamos nós mesmos, para que obtenhamos o máximo possível de nossa força vital,
para que vivamos nossa inteireza, e que o processo terapêutico por meio da arte
poderá dinamizar esta tendência. Os símbolos são parte do processo de
autoconhecimento e transformação, vão aonde as palavras não pisam, alcançam
dimensões que o conhecimento racional não pode atingir. (DINIZ, 2010, p.13)
3

União Brasileira das Associações de Arteterapia – Disponível em http://ubaat.org. Acesso em 18/10/2010.
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A palavra símbolo vem do grego sym + bolon, que significa juntar, reunir. De acordo
com Jung (apud DINIZ, 2009, p. 22) “o símbolo agrupa significados contrastados, daí a
possibilidade de transcender por meio da arte, atingindo aquilo que, a princípio, figura como
inatingível.” Na concepção junguiana “um símbolo não traz explicações; impulsiona para
além de si mesmo na direção de um sentido ainda distante, inapreensível, obscuramente
pressentido e que nenhuma palavra de língua falada poderia exprimir de maneira satisfatória”.
(SILVEIRA, 1997, p. 71). É uma linguagem universal extremamente rica e pode exprimir,
através de imagens, conceitos e idéias que vão além de questões meramente individuais. Os
símbolos conectam a essência da cada ser, fazendo a conexão entre a totalidade da psique – o
Self – e o centro da consciência – o ego.
As imagens simbólicas plasmadas através do fazer criativo informam sobre os
processos psíquicos do indivíduo e retratam “com precisão as sutis transformações que
marcam o desenrolar da existência, documentando seus contínuos movimentos do vir a ser,
que configuram-se e materializam conflitos e afetos”. (PHILIPPINI, 2004, p. 15). O indivíduo
passa a ver a si mesmo de uma perspectiva exterior através da sua produção nas atividades
expressivas; começa a reexaminar sua vida e reavaliar questões até então evitadas ou
desconsideradas. A arte despotencializa a grande carga emocional que algumas imagens
trazem, tornando possível “sua decodificação quanto à reorganização interna e à reconstrução
da realidade”. (DINIZ, 2010, p. 13). Para aumentar a possibilidade de compreensão de um
símbolo, a Arteterapia utiliza a amplificação simbólica que abrange

um conjunto de procedimentos expressivos e plásticos, cuja meta é facilitar a
apreensão do símbolo pela consciência. Este conjunto de estratégias poderá
compreender a utilização de uma multiplicidade de modalidades expressivas ou, às
vezes, o aprofundamento de uma só modalidade, que vai se intensificando à medida
que o cliente consegue explorar com mais facilidade suas possibilidades expressivas
através deste determinado material plástico. (PHILIPPINI, 2004, p. 23)

Os símbolos podem vir tanto do que Jung denominou de “inconsciente pessoal”lembranças do nosso passado e de vivências, muitas vezes, esquecidas, consciente ou
inconscientemente – como do que chamou de “inconsciente coletivo”- camadas mais
profundas do inconsciente que correspondem às bases estruturais da psique comuns a todos os
homens.
O inconsciente pessoal, além de abranger todos os conteúdos não conscientes, “existe
a priori e é a matriz pré-formadora da própria consciência”. (DINIZ, 2009, p.23). Seu
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conteúdo é formado não apenas por desejos reprimidos ou características pessoais
consideradas indesejáveis, mas, também, por traços da personalidade pouco desenvolvidos e
que precisam ser integrados. É “fonte legítima das potencialidades do ser, origem da atividade
criativa e artística, ele é a nossa essência que nos irmana”. (ibidem, p. 23).
Embora seus conteúdos sejam ignorados, a mente inconsciente é bem maior do que a
psique consciente. Segundo Jung, a psique pode ser representada como “um vasto oceano
(inconsciente) no qual emerge pequena ilha (consciente)”. (apud SILVEIRA, 1997, p.63).
Ainda sob a ótica junguiana, o inconsciente pessoal corresponde a uma camada mais
superficial da psique, enquanto que o coletivo seria a camada mais profunda, formada por
conteúdos herdados da humanidade e que independem de experiências individuais. Aí estaria
um substrato psíquico comum a todos os seres humanos – os arquétipos – que são

formas estruturantes comuns a toda a espécie humana, padrões de comportamento
coletivos, que se manifestam em motivos mitológicos nas mais diversas culturas e
são o resultado do depósito de impressões deixadas por certas vivências
fundamentais, repetidas incontavelmente por meio de milênios. (DINIZ, 2009, p.25)

Os arquétipos se originam de certas vivências fundamentais, comuns a todos os seres
humanos, repetidas por milênios: são registros de emoções e fantasias suscitadas por
fenômenos da natureza; experiências entre mãe e filho e entre homem e mulher; vivências de
situações difíceis, como a travessia de oceanos e grandes rios e imposição do poder do mais
forte sobre o mais fraco; relações de irmandade; situações de risco de vida e de aborto, onde
algo que se inicia não chega ao fim, entre várias outras. Seja qual for sua origem, os
arquétipos são uma concentração de energia psíquica que ganha forma por meio de uma
imagem arquetípica ou de um símbolo, que, diferente do arquétipo, é acessível à consciência.
De acordo com Silveira (1997), nem toda a imagem arquetípica é um símbolo em si mesma,
mas em todo símbolo está presente a imagem arquetípica como elemento essencial.
O arquétipo em si não é passível de uma imagem, “pois uma imagem primordial só
pode ser determinada quanto ao seu conteúdo no caso de tornar-se consciente e, portanto,
preenchida com o material da experiência consciente”. (JUNG apud DINIZ, 2009, p. 26). As
imagens arquetípicas podem variar conforma a época, a cultura e a etnia dos indivíduos, mas
sua estrutura se mantém preservada, como no caso dos arquétipos do Herói, da Grande Mãe,
do Pai, da Criança Divina, do Órfão, da Velha Sábia, entre outros. A essência é a mesma, as
manifestações é que podem sofrer variações.
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Desde os tempos mais remotos, “as manifestações artísticas são o documentário
psíquico da coletividade e, simultaneamente, as representações da singularidade dos
indivíduos”. (PHILIPPINI, 2004, p. 17). A Arteterapia com abordagem junguiana parte do
pressuposto de que, os indivíduos ao longo da vida, “em seus processos de autoconhecimento
e transformação, são orientados por símbolos. Estes emanam do self, centro de saúde,
equilíbrio e harmonia, representando para cada um o potencial mais pleno, a totalidade da
psique e a essência de cada um”. (ibidem, p. 17). Os símbolos configurados em imagens são
um documentário dos processos psíquicos, mostrando o rumo que a energia psíquica segue. A
análise de séries dessas produções expressivas permite acompanhar os desdobramentos e o
desenrolar desse percurso. Como afirma Diniz (2009), a análise simbólica é realizada tanto no
nível objetivo quanto no subjetivo. No primeiro, procura-se relacionar os conteúdos
plasmados à realidade do indivíduo (fatos, pessoas e situações reais); no segundo, esses
conteúdos são vistos como aspectos e possibilidades latentes que poderão ser desenvolvidos.
Através do fazer criativo estabelece-se uma comunicação entre inconsciente e
consciente, permitindo que informações antes desconhecidas ou reprimidas possam ser
integradas à consciência. Esse caminho em direção à realização de um indivíduo único e
integrado foi denominado “processo de individuação”, que é o eixo da Psicologia Analítica
Junguiana.

O processo de individuação não consiste num desenvolvimento linear. É um
movimento de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Jung
denominou esse centro self (si mesmo). Quando consciente e inconsciente vem
ordenar-se em torno do self, a personalidade completa-se. O self será o centro da
personalidade total, como o ego é o centro do campo do consciente. (SILVEIRA,
1997, p. 77)

Mas individuação não é sinônimo de perfeição. Aquele que procura individuar-se visa
completar-se, o que é diferente de tornar-se perfeito. Para isso, precisará aceitar e conviver
com “tendências opostas, irreconciliáveis, inerentes à sua natureza, tragam estas as
conotações de bem ou mal, sejam escuras ou claras”. (ibidem, p. 78). A Sombra é um
arquétipo da personalidade, núcleo onde está esse material reprimido: tendências,
características, memórias ou experiências rejeitadas pelo indivíduo, pequenas fraquezas,
aspectos inferiores ou imaturos, complexos reprimidos e, até mesmo, forças negativas e
destruidoras. Mas na Sombra também existem traços positivos: aptidões que não puderam
desenvolver-se devido a fatores externos desfavoráveis. Quanto mais a Sombra for reprimida,
maior e mais assustadora ela se torna e o indivíduo tende a projetar nos outros as suas
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características indesejáveis. Lidar com ela e integrá-la, “contribui para a expansão de toda a
estrutura psíquica”. (PHILIPPINI, 2004, p. 19). É um processo que dura toda a vida, é
iluminar os cantos mais escuros da psique e refletir sobre o que é visto.
Para que tudo isso possa acontecer será necessário, também, “o desvestimento das
falsas roupagens da persona”. (SILVEIRA, 1997, p. 79). Este “é o nome inspirado pelo
termo romano para designar a máscara de um ator. É o rosto que usamos para o encontro com
o mundo social que nos cerca”. (STEIN, 2006, p. 97/98). Este é um arquétipo da psique
subjetiva e está relacionado com o desempenho de papéis na sociedade. Se, por um lado, a
Persona representa um sistema de defesa, pode acontecer que seja tão valorizada a ponto do
ego ficar identificado com ela, ou seja, com os papéis desempenhados socialmente. Quanto
maior for a identificação, mais doloroso será retirar essa “máscara”.
Como relata Stein, o processo de individuação não é

um tranqüilo processo de incubação e crescimento mas, pelo contrário, de um
vigoroso conflito entre opostos O que se ganha assumindo a tarefa de enfrentar o
conflito entre persona e sombra, por exemplo, [...] é ‘coragem’, o conhecimento
adquirido com a experiência do encontro [...] entre consciente e inconsciente.
(ibidem, p. 168)

Nesse caminho pelas camadas profundas da psique, a tipologia junguiana funciona
como uma bússola que mostra o movimento da energia psíquica e o

modo como cada indivíduo se orienta no mundo, habitual ou preferencialmente.
A partir deste ponto de vista, Jung discrimina oito grupos tipológicos: duas atitudes
da personalidade – introversão e extroversão - e quatro funções ou formas de
orientação – pensamento, sensação, intuição e sentimento - , cada qual operando de
modo introvertido ou extrovertido. (SHARP, 1987, p. 12)

A introversão e a extroversão se referem à forma como o indivíduo se adapta ao meio.
Na primeira, o movimento da energia psíquica é em direção ao mundo interior (o sujeito); na
segunda, ao mundo exterior (o objeto).
De acordo com Jung,

a introversão costuma ser caracterizada por uma natureza vacilante, meditativa,
reservada, que espontaneamente se mantém isolada dos outros, recua diante dos
objetos e está sempre um pouco na defensiva. A extroversão, ao contrário, costuma
ser caracterizada por uma natureza saliente, franca e obsequiosa, que se adapta com
facilidade às situações propostas, estabelece rapidamente ligações e, pondo de lado

35

qualquer tipo de apreensão, arrisca-se com despreocupada confiança, a situações
desconhecidas. (apud SHARP, 1987, p. 13)

Na atitude introvertida, os fatores internos ou subjetivos são os determinantes no que
se refere a julgamentos, percepções, sentimentos, afetos e ações, e a energia psíquica “recua
diante do objeto, pois este parece ter sempre em si algo de ameaçador que afeta intensamente
o indivíduo”. (SILVEIRA, 1997, p. 46). Na extroversão os fatores externos constituem a
motivação principal e “a libido4 flui sem embaraços ao encontro do objeto”. (ibidem, p.46).
Os introvertidos são, geralmente, conservadores, preferindo ficar na companhia de familiares
ou amigos. Os extrovertidos são adeptos da vida social, aventureiros, gostam de viajar e
conhecer novas pessoas.
Mas dentro de cada uma das atitudes existem variações: embora os introvertidos
reajam de forma semelhante aos objetos, há muitas diferenças entre eles, o mesmo
acontecendo com os extrovertidos. Essas diferenças dependem da função psíquica que o
indivíduo utiliza para orientar-se no mundo exterior.

A função do pensamento refere-se ao processo de pensamento cognitivo; a sensação
é a percepção através dos órgãos dos sentidos; o sentimento é a função do
julgamento ou da avaliação subjetivos e a intuição refere-se à percepção através do
inconsciente (por exemplo, receptividade ao conteúdo do inconsciente). (SHARP,
1987, p.14)

Cada uma das funções traz, ao indivíduo, informações de formas diferentes: a
sensação o faz perceber que algo existe; o pensamento o informa do que se trata; o sentimento
lhe diz seu valor, ou seja, o quanto aquilo é ou não importante e a intuição o capacita a
pressentir as possibilidades. Todos possuem as quatro funções, mas uma delas se apresenta
mais desenvolvida e utilizada do que as outras, sendo denominada principal ou superior.
“Uma segunda função serve de auxiliar à principal, possuindo grau de diferenciação maior ou
menor. A terceira quase sempre não vai além de um desenvolvimento rudimentar e a quarta
permanece, de ordinário, num estado mais ou menos inconsciente,” sendo, por isso, chamada
de função inferior, o que quer dizer menos utilizada. (SILVEIRA, 1997, p. 48). Pensamento e
sentimento foram denominados por Jung de racionais (de julgamento e avaliação), enquanto
que sensação e intuição foram chamadas de irracionais (de percepção).

4

Para Jung a libido se refere à energia psíquica.
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(imagem 24)

dominante

.
auxiliar

auxiliar

inferior

O indivíduo que tem como sua função principal o pensamento, tem no sentimento a
função inferior; para aquele cuja função superior é a sensação, tem a intuição como inferior.
As outras funções serão auxiliares.
A cada uma dessas funções psíquicas Jung associou um dos quatro elementos básicos
da natureza:
pensamento – ar;

sensação – terra;

sentimento – água;

intuição – fogo.

Dentro do processo arteterapêutico poderão ser empregadas certas modalidades
expressivas com o objetivo de estimular funções psíquicas menos desenvolvidas, “iluminando
aspectos sombrios da psique”. (PHILIPPINI, 2004, p. 18). Elas serão utilizadas “com o
propósito de revitalizar áreas desusadas, núcleos bloqueados, resgatando a possibilidade do
livre fluir da energia psíquica.” (ibidem, p. 18).
Desta forma, através da utilização de modalidades expressivas diversas, a Arteterapia
propicia o desbloqueio, o resgate e o fortalecimento do potencial criativo, possibilitando a
relação do indivíduo consigo mesmo, através do acesso a conteúdos reprimidos ou
esquecidos, sentimentos contidos e talentos, muitas vezes, desconhecidos. O processo
arteterapêutico facilita que cada um encontre e amplie o seu caminho de autoexpressão. O
fazer criativo libera forças regeneradoras presentes na psique que vão possibilitar o resgate do
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equilíbrio, da saúde e do conhecimento de si mesmo, levando à expansão e à estruturação da
personalidade.
A Arteterapia engloba inúmeros campos de conhecimento que se entrelaçam,
enriquecendo o processo terapêutico, propiciando o autoconhecimento e levando a
transformações. Pode ser realizada com crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas
enfermas, saudáveis e com portadores de necessidades especiais. Estes encontram, nas
vivências criativas, um canal de comunicação e expressão muito mais rico e amplo, além da
possibilidade de descobrir novos potenciais e habilidades que poderão contribuir para a
superação de algumas de suas limitações.
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CAPÍTULO IV

PINTANDO, COLORINDO, ILUMINANDO E DESCOBRINDO

(imagem 25)

O indivíduo que apresenta alguma deficiência, seja ela física e/ou mental, é,
geralmente, excluído e desvalorizado, rotulado como “incapaz.” O foco são suas dificuldades
e impossibilidades, não o que ainda pode realizar apesar das limitações, e isso acaba levandoo a acreditar que, realmente, é inferior aos demais. Por isso, muitas vezes, isola-se, até mesmo
do convívio familiar onde, amiúde, também é discriminado. Se estimulado, o portador de
necessidades especiais pode desenvolver seu potencial criativo, descobrindo talentos e
aptidões que contribuirão para o autoconhecimento, o aumento da autoestima e a sua inclusão
na sociedade como um ser capaz e produtivo.
L. tem 28 anos e foi adotada pouco depois de nascer. Sua mãe faleceu logo após o
parto devido à hipertensão e problemas cardíacos; e o pai, alcoólatra, morreu sete anos depois.
Apresenta uma deficiência leve, com interferência no processo de aprendizagem, tornando-o
mais lento. Sendo tímida, não é de muito falar e costumava ficar sozinha, sem interagir com
os outros alunos. Foi criada dentro de uma tradição religiosa limitadora, tendo muitas
restrições em relação à maneira de se vestir (usa saias compridas, não pode colocar nenhum
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adereço e seu cabelo é preso num coque); ao lazer (só vai à casa de parentes e à Igreja) e ao
seu comportamento (não pode sair com colegas nem convidá-los para sua casa), agravando
sua situação. Sua mãe adotiva é muito controladora, procurando mantê-la sob sua vigilância
e, quando acha que as coisas não estão seguindo conforme sua vontade, como punição,
ameaça tirá-la da escola, que é onde L. se sente mais feliz. Por tudo isso, seu universo é
restrito e muitas coisas simples que experienciou em nossos encontros foram novidades para
ela.
No início das nossas atividades, L. mostrava-se muito insegura, indecisa para escolher
os materiais e passava a maior parte do tempo calada, apenas respondendo a alguma pergunta.
Quando dizia alguma coisa, sua voz era quase um sussurro e usava palavras ou frases curtas
expressando apenas idéias básicas. Apesar de ter, algumas vezes, ratificado o contrato de
sigilo estabelecido no primeiro dia, ela continuava muito contida. No primeiro encontro pedi
que fizesse uma colagem com imagens que “falassem” sobre ela, do que gostava, seus sonhos,
etc. Foram tantas gravuras que foi preciso disponibilizar mais uma folha de cartolina. Parecia
que tinha encontrado um meio de contar, sem palavras, quem ela era.
Numa atividade com música, propus que ouvisse as faixas selecionadas e deixasse o
corpo se movimentar de acordo com o ritmo. Ela estava travada e parecia colada ao chão,
movimentando, levemente, só a cabeça. Para minha surpresa L. disse que nunca havia
dançado. Quando desenhava ou pintava, seus movimentos eram curtos e seus traços eram,
muitas vezes, interrompidos. Com o desenrolar das atividades, os movimentos começaram a
se expandir e as linhas passaram a ser contínuas. A hesitação ainda permanecia e, muitas
vezes, ao propor uma técnica, ela perguntava o que eu desejava que fizesse. Por isso, sempre
foi oferecida uma variedade de materiais para levá-la a fazer escolhas e a decidir o que fazer e
como fazê-lo.
As primeiras formas simbólicas que surgiram foram através de uma atividade com
linhas ininterruptas feitas numa folha de papel pardo. No emaranhado das linhas ela
identificou um pássaro de cabeça para baixo, três montanhas e um peixe cortado ao meio. O
pássaro foi uma imagem que tornou a aparecer mais tarde e de uma forma muito significativa.
Comecei a fazer perguntas sobre quem eram e L. respondia como se fosse cada um deles.
Essas imagens foram amplificadas em atividades seguintes, começando com moldes vazados
feitos a partir dos desenhos para serem passados para um papel, completando o entorno. A
cada desenho conversávamos um pouco sobre o que tinha sido feito e, algumas vezes, foi
utilizada a escrita criativa, já que este era um recurso de comunicação mais eficiente do que a
comunicação oral. Continuamos a amplificação, transpondo as imagens para outro material: o
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pássaro foi feito em isopor, os peixes em espuma e as montanhas em EVA. Foi montado um
cenário com todos esses elementos e mais alguns peixes e algas de plástico, bem como galhos
e folhas secas, criando uma história para eles. Embora continuasse falando muito pouco, L.
parecia satisfeita, e já ficava menos indecisa para escolher materiais e fazer as atividades.
Já na fase dos estímulos geradores5 foi utilizada a história A Sacola de Couro, do
livro Reencantamentos, para fazer um paralelo com os sentimentos que ficam guardados e
não são externados. A atividade plástica foi uma pintura seguida de uma escrita criativa, e esta
pode ser considerada um “divisor de águas”, pois, a partir daí, o processo arteterapêutico
começou a desenvolver-se com mais intensidade. Neste dia, pela primeira vez, L. falou um
pouco sobre si, dizendo que quase não falava porque não tinha ninguém com quem conversar.
A pintura mostrava linhas sinuosas e traços, e sua explicação foi uma surpresa: as linhas
sinuosas são caminhos percorridos; os pontos são as pegadas das pessoas que passam por eles
(no caso, ela e o rapaz de quem gosta). Os traços amarelos são cercas, os azuis são uma
escada para ver o que há do outro lado.

(imagem 26)

Pintura de L.

5

Estratégias que ativam contextos simbólicos.
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A atividade seguinte foi a confecção de uma “sacola dos sentimentos” feita em tecido,
para que guardasse as coisas que a fizessem feliz. L. escolheu a pintura para decorá-la e,
enquanto pintava, seus movimentos eram mais amplos e os traços maiores e contínuos.
Enquanto trabalhava começou a conversar sobre seus sentimentos e seu relacionamento com a
mãe. Dava algumas pinceladas e fazia um comentário; outras pinceladas, e parava para dizer
mais alguma coisa. Depois de um tempo disse que havia “água querendo sair dos olhos” e
parava como se estivesse fazendo um esforço para não chorar. Ao longo das atividades de
pintura isto aconteceu inúmeras vezes: bastava começar e os olhos ficavam com lágrimas,
como se as emoções estivessem sendo liberadas.
L. começou a trazer imagens que achava interessantes e, algumas delas, foram
utilizadas nas atividades arteterapêuticas através da criação de histórias e da confecção de
personagens. Outras vezes mostrava desenhos que havia feito em casa: eram linhas sem
formar uma figura definida, e sempre em metades de uma folha A4. Um desses desenhos me
lembrou uma flor chamada Strelítzia. Mostrei-lhe fotos desta flor e perguntei se gostaria de
pintá-la.

(imagem 27)

Strelítzia

Com a resposta afirmativa, iniciamos uma nova atividade no processo arteterapêutico.
A tela foi pequena, proporcional ao tamanho do desenho. Terminada a pintura, mostrou-se
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feliz com o resultado. Novos desenhos no mesmo estilo surgiram e outro, com linhas curvas,
foi escolhido para uma nova tela. Transformou-se em um campo cultivado multicolorido.
O desenho seguinte foi feito numa folha A4 inteira e mostrava algumas formas
parecidas com pedras e uma outra semelhante a uma flor. Procuramos imagens com aquelas
características e descobrimos flores de cactos que lembravam muito o que havia sido feito.
Mostrei-lhe algumas telas de tamanhos variados e, para minha surpresa, ela escolheu a maior:
uma de 40x40 cm. Como o desenho era menor, foi feito um acréscimo para que ficasse com
as mesmas medidas do suporte. A pintura foi feita com tinta acrílica e, enquanto a tinta fluía,
fluíam as palavras e L. conversava sobre seus sonhos, suas dúvidas e seus aborrecimentos.
Seus movimentos, antes curtos e repetitivos, estavam mais amplos, mais firmes, denotando
uma expansão da energia psíquica. Na hora de escolher as cores e os pincéis a antiga
hesitação deu lugar a uma determinação de quem sabia o que queria fazer. No setting
arteterapêutico as atividades se tornaram mais proveitosas e ricas e foi possível conhecer um
pouco mais a cerca de seus sentimentos.

(imagem 28)

1º desenho e tela

(imagem 29)

2º desenho e tela
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(imagem 30)

(imagem 31)

3º desenho

3º desenho aumentado

(imagem 32)

1º e 3º desenhos
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O processo da pintura
(imagem 33)

(imagem 34)

(imagem 35)

O quadro pronto
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Em um de nossos encontros L. trouxe várias imagens que havia tirado de revistas e
algumas delas eram pássaros. Propus que criasse uma história sobre eles, ilustrando-a com
pintura. Até então só havia sido utilizada tinta guache e acrílica, e mostrei-lhe um novo
material: aquarela. No início teve certa dificuldade para pintar, pois queria controlar a tinta
que teimava em seguir seu próprio caminho. Foram feitas experimentações com papel úmido
e seco, bem como pingar cores diferentes sobre uma camada de tinta já passada no suporte.
Novamente aconteceu de ter “água saindo dos olhos.” E assim foi durante todo o tempo em
que L. trabalhou na história que falava sobre um grupo de pássaros amigos que foram juntos
para “uma cidade onde havia lugares divertidos: shopping, praia, festas e McDonald’s,”
lugares aos quais também gostaria de ir. Pronta a história, foi transformada em um livro que,
terminado, recebeu o título “Os amigos pássaros em uma aventura radical”.

(imagem 36)

Apesar de estar mais expansiva, L. ainda tinha dificuldade em relação ao contato
corporal: não conseguia dar um abraço ou um beijo nas pessoas. Fizemos, então, uma
atividade sensorial. Iniciamos com uma automassagem para liberar as tensões e relaxar o
corpo. Ela parecia pouco à vontade e ria ao sentir os músculos dos braços e ombros.
Trabalhamos, então, com diferentes tipos de materiais para estimular os sentidos: pedaços de
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algodão, lixa, bombril, sabonete, pena, tecido sedoso e áspero, renda, bola de isopor, flor
desidratada, perfume, bala e um objeto de metal frio e liso. Eles iam sendo retirados de uma
sacola (Sacola das Sensações) e, de olhos vendados, ela deveria dizer que sensação ou que
imagem eles suscitavam. Depois, decorou com adesivos uma sacola de TNT com elementos
que lembravam sensações e acontecimentos agradáveis.
Mais uma nova técnica de pintura foi introduzida: pintura aquarelada em tecido. O
estímulo sensorial continuou através de tecidos com texturas variadas (cetim, voil, tricoline,
algodão, toalha e juta). Utilizamos um bastidor e, depois, uma técnica que consistia em
enrolar um pedaço de tecido sobre um fio de barbante e franzi-lo até fazer um círculo,
pintando com duas ou três cores diferentes. Depois L. recortou formas que colou em sacolas
para presente feitas de TNT. A aplicação se estendeu para uma camiseta que, aproveitando a
época da Copa do Mundo, foi feita nas cores verde e amarela. Desta forma, poderia iniciar
uma atividade que, além de exercitar sua criatividade, poderia se tornar rentável.

(imagem 37)

(imagem 38)

Pintura com bastidor

Tecido pintado
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(imagem 39)

(imagem 40)

Tecido pintado

Camiseta aplicada

(imagem 41)

Sacolas de presente
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L. já se mostrava mais confiante e já conseguia colocar-se em certas situações,
dizendo o que desejava em vez de apenas seguir as determinações que lhe eram impostas. Em
suas atividades expressivas havia sempre menção a “voar para onde desejar e ser feliz.”
Devido a interdições religiosas e familiares, não era possível usar nenhum tipo de adereço
nem enfeite. Mas pude perceber uma mudança: o uso de um esmalte incolor e, numa festa,
uma saia até a altura do joelho, mais curta do que as que costumava usar, numa indicação de
que, dentro do possível, procurava flexibilizar alguns limites. Com o objetivo de estimular
mais a sua criatividade e, também, o feminino, fizemos uma atividade de criação de
personagem usando adereços: tecidos, saias, chapéu, boás, pulseiras, óculos escuros, echarpes,
flores de tecido, blusa, etc. A princípio estava um pouco tímida, mas, à medida em que ia
colocando os acessórios, sorria e parecia estar se divertindo bastante. Olhava-se no espelho
que havia sido colocado na parede e começou a soltar a imaginação. As poses para as fotos
mostraram como estava se sentindo.

(imagem 42)

(imagem 43)
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(imagem 44)

Foram tiradas fotos, das quais três foram ampliadas para um tamanho A4 para serem
trabalhadas. A atividade consistia em, utilizando uma técnica diferente para cada foto, colar
cada uma numa folha tamanho A3 e recontextualizá-las. L. escolheu a primeira e trabalhou
com colagem, utilizando figuras que representavam coisas da vida da personagem: seus
gostos, roupas, móveis, etc. A segunda foto foi trabalhada com desenho e mostrava os
caminhos para o sucesso que iria percorrer. Na última foto ela estava de perfil usando um xale
prateado com uma flor no cabelo. Utilizando Guache, preencheu os lados da folha num
desenho que lembrava um porta-retratos. Escolheu cores vivas e, com cuidado, fez linhas
largas, como se fossem margens. Pintava e, ao mesmo tempo, sorria. Depois, com tinta
incolor purpurinada, deu toques de brilho, com todo o cuidado. Ao olhar para sua foto em
destaque no centro da folha, disse que nunca tinha se visto assim, demonstrando uma
mudança positiva na sua autoimagem. Realmente a alegria de sua expressão mostrava uma
moça bonita e feliz.
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(imagem 45)

Pintura

O último encontro foi uma retrospectiva do que foi feito e uma avaliação do processo.
Ao ver tudo o que havia produzido, seu comentário foi: “eu fiz muita coisa bonita, não?” O
material foi colocado numa grande caixa colorida e estampada com flores para que pudesse
ser levado com maior facilidade. Seu sorriso dispensava mais palavras.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

(imagem 46)

O Encantamento no Olhar

Através da utilização das atividades arteterapêuticas, foi possível constatar que os
portadores de necessidades especiais encontram, no fazer criativo, uma forma de expressão
muito mais ampla e rica, pois, frequentemente, o seu comprometimento dificulta a
comunicação verbal. Apesar de apresentarem, algumas vezes, um déficit cognitivo, são
dotados de grande sensibilidade, e as produções artísticas demonstraram ser a melhor forma
para expressá-la. Assim, os conflitos, dúvidas e anseios que eles também vivenciam
encontram, na Arteterapia, um canal de expressão que possibilita entrar em contato com os
conteúdos do mundo interior trazendo-os, aos poucos, ao nível consciente.
As imagens por eles plasmadas possuem a força do material que emerge do
inconsciente, e podem constituir-se em verdadeiro agente terapêutico. Algumas produções
tem a ingenuidade e a originalidade do estilo Naif; outras, simples e evidentes, apresentam
características semelhantes às da arte infantil, com formas ainda esquemáticas e rebatidas.
Mas, o que ficou evidente dentro do trabalho com portadores de necessidades especiais, é que
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o contato com a Arte traz um encantamento para o olhar daqueles que não se acreditavam
capazes de pintar imagens belas e cheias de sensibilidade. As cores, texturas e formas passam
a ser observadas com olhos que veem mil possibilidades que podem, também, ser levadas
para a vida.
Ao longo do processo arteterapêutico, foi possível observar uma expansão da
criatividade demonstrada pela qualidade das criações plásticas mais recentes. Através de seus
trabalhos, L. pode expressar-se melhor, contar seus sonhos e ver-se como uma moça criativa e
interessante. Sua autoimagem e autoestima aumentaram consideravelmente. As atividades que
começou a realizar, como sacolas de presente e bolsas retornáveis, são elogiadas e lhe
renderam um convite para fazer as lembranças do aniversário de uma criança. Tudo isso fez
aumentar sua autoconfiança, a ponto de conseguir tomar decisões e agir por conta própria.
Seu comportamento mudou: ri, brinca e conversa mais. Além disso, está mais expansiva e
interage melhor com colegas e professoras. Embora continue com seu jeito tímido, consegue
comunicar suas idéias e obter o que deseja.
A pintura teve um destaque dentre as técnicas expressivas utilizadas, por ter permitido
uma maior fluência do processo criativo e a liberação das emoções até então reprimidas. Foi a
ponte entre inconsciente (a realidade mais profunda, o si-mesmo) e consciente (a realidade
concreta, conhecida), integrando-os e levando a uma transformação, assumindo a função
transcendente6dentro do processo terapêutico. Propiciou, assim, esta união de opostos
necessária a todo processo de autoconhecimento e individuação. Além disso, mostrou ser, em
aspectos mais gerais, a modalidade expressiva que parece melhor adaptar-se ao trabalho com
portadores de necessidades especiais, já que aqueles que não possuem coordenação motora
para utilizar pinceis ou espátulas, podem pintar com as mãos ou os pés. Mesmo a pintura
abstrata pode trazer informações importantes para o processo arteterapêutico através das cores
e formas utilizadas, e isso favorece a comunicação dos que apresentam um comprometimento
maior e tem mais dificuldade na execução.
Em relação à L., o seu comprometimento acrescido das interdições religiosas e
familiares, acentuou um movimento de introversão, no qual a energia psíquica foi direcionada
para o mundo interior. No início do processo, muito reservada, vacilante, tendia a isolar-se,
recuando em relação aos fatores externos. Suas pinturas instintivas e simples mostravam um
impulso artístico ainda em estado bruto, e que foi se desenvolvendo ao longo das atividades
arteterapêuticas. Depois de algum tempo, a temática floral começou a aparecer em suas
6

Sob a ótica junguiana, a função transcendente é a interação entre os conteúdos conscientes e inconscientes,
levando a uma integração como um todo dinâmico e saudável.
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produções, ao mesmo tempo em que ela, assim como a representação das flores, desabrochava
e florescia, o que podia ser constatado pelas mudanças que começaram a acontecer. A pintura
favoreceu um movimento de extroversão, trazendo-a em direção ao mundo exterior. Isso ficou
evidente na maior interação com os colegas e na mudança de atitudes, mostrando-se mais
confiante e adaptando-se mais facilmente às situações propostas.
Através das imagens materializadas e da amplificação simbólica realizada buscando
uma melhor compreensão dos significados, foi possível compreender alguns anseios e
perceber algumas possibilidades do vir a ser, trazendo aspectos do seu mundo interno para o
concreto e tornando possível transformações através autoconhecimento. A Arteterapia
favoreceu esse processo, propiciando o resgate do equilíbrio emocional, ativando a
estruturação e a expansão da personalidade. Saber-se capaz de criar e produzir, conhecer
aspectos de si mesma antes desconhecidos, levou a uma mudança não apenas interna, mas,
também, externa, percebida em um maior cuidado com a aparência e numa postura mais ereta.
Parte de seu tempo livre passou a ser dedicado às atividades expressivas, mantendo, assim, o
desenvolvimento criativo conseguido durante o processo terapêutico.
Ao término de nossas atividades, em função da importância da pintura durante esse
período, pedi-lhe que escrevesse algumas linhas sobre a sua relação com esta modalidade
artística e como se sentia ao criar. O texto mostra como o processo arteterapêutico foi
importante para seu autoconhecimento e sua descoberta de novas possibilidades, levando a
uma mudança significativa da qualidade de vida.
“Para mim a pintura é mais que um traço, pois cada coisa que aprendo é para
guardar. Eu não apenas gosto de arte, eu amo e me emociono, pois um trabalho tem que ser
feito também com o coração. Às vezes, quando “faço alguma arte,” fico pensando que o que
fiz vai ser para sempre e que, depois que conheci a arte, não vou deixar de fazer o que
aprendi. Eu fico alegre e esqueço até da hora; se for preciso, não existe hora e, agora, o jeito
é me expressar na arte, nas cores”.
“Criar para mim é sair do chão, flutuar na imaginação e ser guiada pela alegria, pelo
afeto, paz e amor”.
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(imagem 47)

Criar é sair do chão e flutuar...

Devido à limitação do tempo para a sua realização, este estudo monográfico não
engloba todas as questões que envolvem o tema pesquisado. Novos estudos poderão ser
realizados, ampliando esta pesquisa e explorando novos aspectos e benefícios que podem
advir da utilização da pintura na Arteterapia com portadores de necessidades especiais e com
outros públicos e outras cronologias.
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ANEXO A

A SACOLA DE COURO

Há muitos anos atrás, vivia um filho único com seus ricos pais. O menino adorava
ouvir histórias e antigos contos de fada. Cada noite, ao ir se deitar, vinha um velho servo lhe
contar mais uma bela história. Muitas das histórias tratavam de terríveis dragões e tigres,
outras de feiticeiras más ou de espíritos de raposas ferozes, enquanto outras falavam de boas
fadas ou de moças lindas e valentes heróis. O menino tinha, atrás da porta do seu quarto, uma
sacola de couro muito bem amarrada com uma corda bem esticadinha. Logo ao acabar de
ouvir

as histórias, guardava os espíritos dos contos lá dentro e ali eles tinham que

permanecer. Só poderiam sair de lá quando o menino recontasse o mesmo conto para outra
pessoa. Ah! Mas o menino era muito egoísta, e os espíritos estavam em maus lençóis. De dia,
quando o rapaz brincava com as outras crianças, elas lhe pediam:
- Sabemos que seus empregados contam contos maravilhosos para você. Por favor, conte
um para nós. Mas o menino não queria. Guardava os contos só para ele. E, com o passar do
tempo, a sacola, pendurada no cabide atrás da porta, ficou cada vez mais cheia, mais cheia... E
os espíritos dos contos, fossem bons ou maus, eram empurrados lá para dentro até que não
podiam mais se mexer. E começaram a ficar bravos e entediados também:
- Chega pra lá! Chega pra lá! Tá apertado aqui!
O menino foi crescendo, logo já estava um moço. E só restou para ele um único
contador de histórias, um velho e fiel servo que conhecia todas as antigas histórias do país.
Embora ele já fosse quase um homem, o seu empregado seguia lhe contando uma nova
história cada noite. Assim, mais novos espíritos de contos tinham que ser enfiados dentro da
sacola de couro pendurada no cabide atrás da porta do quarto de dormir.
- Não cabe mais! Não cabe mais nada, não! Está apertado! Já estamos completamente
amassados! Chega pra lá! – gritavam os espíritos na sacola. Mas de nada adiantava gritarem.
Lá se ia mais um espírito para o fundo daquela escuridão superlotada. Os amigos ainda
insistiam e pediam ao rapaz para lhes contar algumas das muitas histórias que ele conhecia,
mas ele continuava se recusando. E aí, já era um homem, seus pais tinham morrido e só lhe
sobrou um tio que agora tomava conta dos negócios do rapaz, que agora era rico.
O tio não teve nenhuma dificuldade em lhe arranjar casamento. Todos os preparativos
foram feitos. Chegou finalmente o dia em que o moço seria levado em procissão até a casa de
sua noiva.
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O velho servo, aquele contador de histórias, ainda estava lá e, ao entrar no quarto do
rapaz, ouviu umas vozes muito bravas:
- Quero sair daqui! Me tira daqui! Eu quero sair daqui!
-“Será que são ladrões?”, ele se perguntou. E foi se adiantando mais um pouquinho, bem
devagarinho e sem fazer barulho, para ouvir melhor.
Vocês sabem quem vai se casar hoje? – dizia uma voz.
- Sim, está se vestindo com roupas muito chiques e indo para uma bela festa; enquanto isto
nós estamos aqui abandonados nesta sacola abarrotada como sempre.
- Isto não está certo. Fomos longe demais. – latiu a voz inconfundível de um espírito de
raposa. – Fomos longe demais! Vamos matar este jovem egoísta e aí, quando ele estiver
morto, poderemos ser libertados desta sacola.
- Boa idéia! Boa idéia! Muito boa idéia! – concordaram muitos outros espíritos
descontentes. O velho empregado, então, abriu com todo cuidado a porta e pegou a sacola
pendurada no cabide atrás dela. E ficou surpreso ao sentir como ela se mexia, conforme os
espíritos levantavam punhos e falavam com vozes bem bravas:
-Ele me paga! Maldito! Ele vai me pagar caro!
Os espíritos das boas fadas, das lindas donzelas e dos valentes heróis, estes não
diziam nada. Tinham medo dos outros espíritos. Felizmente para o jovem egoísta, o velho
empregado lhe queria muito bem. Ficou quietinho parado, enquanto os espíritos continuavam
tramando suas ciladas.
- Hum! Há um longo caminho a percorrer para se chegar a cavalo até a casa da noiva. –
disse o espírito do tigre – O rapaz vai sentir muito calor e sede. O espírito da água é amigo
meu, vou pedir-lhe que esconda, num poço que há perto da estrada, um cantil que estará
flutuando por cima desta água fresca. O jovem rapaz vai querer beber da água ,e então, o
espírito da água pode fazer com que ele adoeça e morra sufocado.
- Ótimo! Se, por acaso, isso falhar, vou pedir à minha amiga, a fada dos morangos, para
sentar-se num campo perto da estrada. Se o rapaz não tiver bebido da água do poço, sem
dúvida vai querer comer alguns morangos bem docinhos e maduros. A minha amiga vai
aproveitar para pular junto com os morangos na sua garganta e, assim, sufocá-lo.
A sacola de couro ia balançando, balançando, conforme os espíritos aplaudiam e
gritavam sua aprovação. Então ouviu-se a voz estridente de um espírito de morcego:
- Conheço alguma coisa de casamentos, e sei que, quando o noivo apeia do cavalo ao
chegar à casa da noiva, costuma-se colocar um saco cheio de folhas de milho debaixo de
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seus pés, para que seja agradável descer de sua montaria. Vou procurar uma brasa
incandescente e colocá-la no meio das folhas para que o rapaz se queime.
- Muito bom! Muito bom! Ótimo! Muito bom! – riam todas as vozes dos espíritos dos
contos.
Dali para frente ficou tudo em silêncio e a sacola se aquietou. Mas o velho empregado
ficou horrorizado com o que acabara de ouvir. Gostava muito de seu jovem patrão e não lhe
desejava nenhum mal. Mas, por outro lado, se dava conta de que, se fosse contar esta história
que acabara de ouvir dos espíritos que viviam dentro de uma sacola de couro pendurada atrás
de uma porta de um quarto de dormir, ninguém iria acreditar no que contara. Iriam pensar que
tinha perdido a cabeça. Assim ele pensou:
-”Vou te salvar, meu patrão, mas será pela astúcia”. Foi encontrar com o tio do rapaz,
pedindo-lhe que lhe permitisse conduzir o cavalo do rapaz na procissão que levaria o noivo
até a casa da noiva.
- Claro que não. Você está mais velho, - foi a resposta do tio – e a caminhada seria longa
demais para você.
- Por favor! Por favor! Cuidei durante tanto tempo de meu patrão que gostaria de poder
levá-lo até seu casamento. Depois me retirarei em paz.
- Está bom. Você vai conduzir o cavalo.
Assim, a procissão do casamento se pôs em marcha, com o velho segurando o cabresto
do cavalo de seu jovem patrão. Ele tinha uma esplêndida sela toda cheia de guisos. As suas
roupas de noivo eram magníficas. Vários servos o acompanhavam a pé. E, bem no fundo da
procissão, vinha o tio, também montado num lindo cavalo e guiado por seu empregado.
Outros servos carregavam um lindo palanquim que iria servir para a noiva na sua viagem de
volta.
O sol já estava bastante quente e, depois de terem viajado um bom caminho, o noivo
ficou com sede. Na mesma hora, percebeu na sua frente um poço com um cantil flutuando na
superfície da água, bem ao seu alcance. Então ele ordenou ao servo:
- Pegue um pouco de água para mim.
O velho segurou com força na rédea do cavalo para afastá-lo de lá o mais depressa possível.
- Agora não, meu jovem patrão, não é bom para beber. Como você sabe, beber quando o
sol está brilhando com muita força faz suar, e isso estragaria suas belas vestes de casamento.
Os outros servos ficaram espantados ao ver o velho empregado ousar desafiar seu
jovem patrão dessa maneira, mas lá se foi a procissão continuando o seu caminho. Mais para
frente, chegaram a um campo cheio de morangos.
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- Ainda estou com sede e também com fome. Pega alguns morangos para mim – pediu ele
ao servo.
- Não, patrão, não vai me dizer que está realmente querendo morangos agora – falou o
velho, apressando-se a continuar o caminho. – Você só vai conseguir sujar suas belas vestes
com o suco dos morangos. Você sabe que, se estivesse viva sua mãe, nunca teria permitido
que comesse morangos enquanto estivesse vestindo suas melhores roupas.
Os outros servos não acreditavam no que ouviam. Mandaram, então, um recado para o
tio, dizendo que o velho empregado estava caduco e recusava-se a obedecer o seu patrão. O
tio logo se apressou em se adiantar até lá.
- O que está acontecendo? É verdade que este velho servo aqui se recusou a dar água de
beber e morangos de comer a seu patrão?
- Sim, sim. Mas não precisa criar caso por isso. É um velho e fiel servo. O tio muito
zangado disse:
- Não vai haver confusão agora. Mas, depois do casamento, ele receberá umas belas
pauladas.
Desta maneira, o velho empregado conseguiu salvar seu patrão das duas primeiras
armadilhas montadas pelos espíritos dos contos, e a procissão chegou em boa forma até a casa
da noiva.
Lá tinha sido preparada uma grande festa e havia uma linda barraca levantada para
abrigar os convidados. No pátio tinha sido colocado um saco com espigas de arroz para
quando o noivo apeasse do seu cavalo. E, no momento em que ele descia, o velho puxou o
saco e o levou embora rapidamente.
- Mas você endoidou, meu velho amigo? – perguntou o jovem, que perdeu o pé e caiu. De
novo o tio ficou furioso e prometeu dobrar a porção de pauladas para o velho logo depois da
cerimônia do casamento. Mas o servo não disse nada. Tinha conseguido salvar seu patrão do
terceiro azar.
Começou a cerimônia: Um galo e uma galinha, nas suas melhores vestes e amarrados
a um copo de vinho, foram colocados numa mesa esculpida muito elegantemente. Perto da
mesa havia um pano bordado com dragões para trazer boa sorte. O noivo estava do lado leste
da mesa. A noiva, com seu vestido bordado e ajudada por duas amas, entrou do lado oeste. A
noiva e o noivo fizeram uma profunda reverência um para o outro e a cerimônia continuou.
Um gole de vinho foi tomado dos copos nos quais estavam amarrados o galo e a galinha e,
assim, completaram-se as formalidades. Foi uma grande festança com muita conversa e
reencontros entre os familiares. No fim, chegou a hora do noivo se retirar para o quarto da
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noiva. Ali é que estaria a última tentativa dos espíritos dos contos para matarem o jovem. O
velho empregado foi seguindo a procissão que levava os noivos até a porta dos seus aposentos
e, para grande espanto de todos, ele se adiantou, levantou a espada que tinha escondida por
baixo de suas roupas, puxou a passadeira em frente da cama e cortou em pedaços uma cobra
que ali tinha se escondido.
Nunca ninguém tinha visto tamanha confusão e emoção. Ao ver a cobra morta, o
velho servo deu um suspiro de alívio. Tinham sido eliminadas todas as armadilhas contra seu
patrão. Contou, então, a história dos espíritos dentro da sacola de couro. O jovem acreditou no
que ouviu e se arrependeu de seu egoísmo ao guardar, estocados, os espíritos dos contos por
tanto tempo dentro daquela sacola apertada.
- Daqui para frente, contarei as histórias para as outras pessoas, essas histórias que me
alegraram tanto.
No passar do tempo nasceram filhos do jovem casal. E cada noite o pai se sentava
para contar-lhes novas histórias. Eles achavam que tinham o melhor pai do mundo. E, um a
um, os espíritos dos contos foram resgatados e não se ouviu mais ninguém planejar novas
armadilhas. Quanto ao velho empregado, não recebeu as pauladas prometidas, mas viveu sua
velhice num aposento confortável perto daquelas crianças.
Este conto foi retirado do livro-CD “Reencantamentos para libertar histórias”, organizado
por Angela Philippini e editado em 2005 pela Editora WAK.
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ANEXO B

OS AMIGOS PÁSSAROS EM UMA AVENTURA RADICAL

Era uma vez um grupo de pássaros amigos que moravam nos galhos das árvores de um
campo. Um dia, um deles pensou em convidar os outros para irem juntos a algum lugar para
se divertirem. Então ele saiu voando para chamar todos: “meus amigos, venham para perto,
porque é muito ruim ficar só.” Os outros pássaros voaram e ficaram todos juntos. O pássaro
com penas vermelhas convidou os amigos para irem a uma cidade onde havia muitos lugares
divertidos: shopping, praia, festas e McDonald’s. Todos aceitaram o convite, foram para a
cidade e se divertiram. Uns gostaram mais de ir ao McDonald’s e outros de ir à praia. O dia
estava ensolarado e a noite estrelada. Os amigos pássaros ficaram ali por algumas semanas e,
depois, voaram para outros lugares para encontrar novos amigos.
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