FANTASIA é pra quem
tem e
pra quem fica bem...
VAMOS
EXPERIMENTAR??

Conto de Fadas e o Imaginário
Infantil
”O que nos importa aqui, neste depoimento, é referendar a importância dos contos de
fadas no desenvolvimento intelectual e emocional das crianças. Todas as pessoas que
trabalham com educação e saúde engendram esforços para proporcionar condições que
favoreçam a integração psicológica. Se os contos de fada se apresentam com
possibilidades de favorecer essa integração, não há como desconsiderá-los. Se a criança
pode aprender, por meio deles, a identificar e a reconhecer, nos outros e em si mesma,
pensamentos e sentimentos que ajudam ou atrapalham sua relação consigo mesmo e com
os outros, se aprende a conviver com naturalidade com fortes elementos do inconsciente
da humanidade e do seu próprio inconsciente, estaremos lhe oferecendo melhores
condições para crescer e amadurecer por meio da narrativa e da reflexão dos contos de
fadas. Essa proposta poderia e deveria ser um trabalho sistematizado e permanente, e as
pessoas incumbidas de realizá-lo (professores, orientadores, psicólogos e artistas)
precisariam ter, elas mesmas, um desenvolvimento pessoal e uma intimidade com seus
próprios inconscientes, para poderem favorecer (ou, pelo menos, não atrapalhar) o
encontro das crianças com seu mundo interno.”

Revista Criança, nº 38 - Secretária de Educação Básica – MEC
http://www.euniverso.com.br/Psyche/Psicologia/desenvolvimento/O_papel_dos_contos_d
e_fada.htm

Conto de Fadas e o Imaginário
Infantil
desenvolvimento intelectual e emocional das crianças.
melhores condições para o crescimento e amadurecimento.

integração psicológica
Identificação e reconhecimento (nos outros e em si mesma) de pensamentos e
sentimentos

“as pessoas incumbidas de realizá-lo (professores, orientadores, psicólogos e artistas)
precisariam ter, elas mesmas, um desenvolvimento pessoal e uma intimidade com
seus próprios inconscientes, para poderem favorecer (ou, pelo menos, não atrapalhar)
o encontro das crianças com seu mundo interno.”

PALHAÇO
-- Sua principal função é a graça
-- revela o ridículo que todo ser humano carrega consigo
-- além da capacidade que todos têm de errar e de perder a
qualquer momento
-- eles são a essência da representação do humano

O palhaço é tudo o que você quiser!!!!
"Através do humor nós vemos
no que parece racional, o irracional;
no que parece importante, o insignificante.
Ele também desperta o nosso sentido de sobrevivência
e preserva a nossa saúde mental."
Chaplin

Bobo da Corte
Características:
-- Funcionário da monarquia para fazê-los rir!
-- Podem criticar o rei sem correr riscos
-- Deformado e exagerado!
-- Excesso é uma das principais carcaterísticas

Chaves
Características:
-- Adora sanduíche de presunto;
-- Seu choro é característico: Pi pi pi pi
-- Diz Sim e balança a cabeça negativamente (e vice-versa)
-- Balança o dedo indicador dizendo: "Isso isso isso…“
-- Quando está animado demonstra mexendo os pés e pulando como se estivesse
chutando alguma coisa.
--Sua personalidade demonstra uma certa ingenuidade, mas...
-- "ninguém tem paciência comigo".

Chiquinha
Características:
-- É travessa, baixinha, cheia de sardas, esperta e muito astuta.
-- Adora pregar peças nos amigos Chaves e Quico
-- É secretamente apaixonada por Chaves
-- Seu penteado é composto de duas marias-chiquinhas desalinhadas e uma pequena
franja
-- Ela usa óculos sem lentes
-- "Ué, ué, ué, ué, ué!!!" (choro)
-- "Eu vou contar tudo pro meu pai que você me..."

Visconde de Sabugosa
Características:
-- Boneco feito de sabugo de milho
-- Um grande sábio
-- Seu único pertence é a sua cartola
-- É muito obediente à boneca Emília

Emília
Características:

-- Boneca de pano feita pela tia Anastácia
-- Era muda até engolir a pílula da fala “e falou, falou, falou mais de uma hora sem
parar”
-- É muito independente e esperta
-- costuma trocar os nomes de coisas ou pessoas por versões com sonoridade
semelhante.
-- “Só pensa em si, na vidinha dela, nos brinquedos dela“ (Visconde)
-- É uma das personagens principais da Obra de Monteiro Lobato.

Chapeuzinho Vermelho
Características:
Pela Estrada (Braguinha)
Pela estrada a fora, eu vou bem sozinha
Levar esses doces para a vovozinha
Ela mora longe, o caminho é deserto
E o lobo mau passeia aqui por perto
Mas à tardinha, ao sol poente
Junto à mamãezinha dormirei contente
-- Desde pequenina gostava de usar chapéus e capas.
-- Menina, inocente, delicada.
-- Cuidado com o lobo mau!

PRINCESAS!
"Uma personagem não é digna desses créditos até que se torne uma
personalidade", afirmou o próprio Walt Disney ao explicar por que
devotou tanto de sua vida à criação cuidadosa das personagens
inigualáveis de desenho animado. "Sem personalidade a personagem pode
fazer coisas engraçadas ou interessantes, mas a menos que as pessoas
sejam capazes de identificar-se com a personagem, suas ações parecerão
irreais. E, sem personalidade, uma história não pode soar verdadeira".

Branca de Neve
Características:

-- Encantadora princesa
-- Sua beleza despertou a raiva da madrasta má
-- Se refugiou na casa dos 7 anões.
-- Comeu uma maçã envenenada
-- Foi salva pelo príncipe encantado no seu cavalo branco.

-- Branca, cabelos negros, boca vermelha

Cinderela
Características:
-- Um dos contos mais conhecidos da humanidade
-- Foi transformada em serviçal pela madrasta má
-- É proibida de ir ao baile promovido pelo rei.
-- Seu vestido que foi rasgado pelas irmãs e pela madrasta.
-- A fada madrinha transforma seu vestido, faz de uma abóbora uma carruagem, os
ratos brancos transformam-se em cavalos e o cachorro, em criado.
-- Mas é avisada: O ENCANTO TERMINA MEIA NOITE!
-- O princípe se apaixona por ela, mas meia noite Cinderela
foge perdendo seu sapato de cristal.

Bela
Características:

-- Bela não nasceu com sangue real - casa-se com a realeza
-- como todas as princesas da Disney, Bela é bonita, graciosa, leal e meiga
-- Ela é esperta (está sempre lendo um livro)
-- tem opinião (tem uma língua bem afiada)
--faz seus próprios julgamentos (não tem paciência com a vaidade
superficial de Gastão e enxerga além da aparência
amedrontadora da Fera)
-- uma das princesas mais identificáveis fisicamente
-- sua teimosia intencional faz dela uma das princesas mais reais

Príncipe
Características:
-- Chefe de um Principado!
-- O herói da história
-- Representa o bem
-- Propõe a felicidade eterna
-- Pode vir num cavalo branco
-- Salva a princesa
-- Relacionado a várias histórias

Rapunzel
Características:
-- Rapunzel é criada numa imensa torre
-- É aprisionada por uma bruxa,
-- O cabelo nunca foi cortado  TRANÇA GIGANTE
-- É salva por um príncipe

Fada
Características:
-- Ela realiza desejos!!
-- Alguns elementos: vara de condão, asas de libélula, chapéu cone.
-- Está interligada com várias histórias!!!

Sininho
Características:
-- Fada travessa, mas leal ao Peter Pan!
-- seu maior sonho é:
“ter o tamanho de um ser humano normal, para poder abraçar Peter Pan"
-- Ela é platonicamente apaixonada por Peter Pan!!!

Peter Pan
Características:
-- É um pequeno rapaz que se recusa a crescer!
-- Ele vive na Terra do Nunca!
-- Ele voa por uma mágica feita pela Sininho
-- Luta contra o Capitão Gancho!

Mago Merlin
Características:
-- Conhecia os segredos do céu e da terra, da vida e da morte,
dos homens e dos deuses.
-- Um dos homens mais sábios de todos os tempos!
-- Mago, Profeta, Conselheiro!
-- Será que ele existiu?

Cigano
Características:
-- Nômades  não tem habitação fixa
-- Lê o futuro
-- Novela: Explode Coração
-- Elementos: Panos, adereços, colares

Vamos conversar?

Obrigada!!!
Grupo de Oficinas - GAG

FANTASIAS Disponíveis no GAG
Fantasias femininas:
Bela
Branca de Neve
Chapeuzinho
Chiquinha
Cinderela
Fada (rosa)
Natureza
Palhaço
Princesa (rosa)
Rapunzel
Soninho (pijama)
Sininho
Fantasias masculinas:
Bobo da Corte
Chaves
Cigano
Merlin
Palhaço
Peter Pan
Príncipe
Visconde de Sabugosa

