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RESUMO 

 

 

 

Este estudo aborda como a arteterapia através da implementação de um espaço de criação e 

uso das diferentes modalidades plásticas e suas inúmeras possibilidades terapêuticas, pode 

contribuir para fortalecer os fios na vida de homens adíctos e egressos de rua, em busca de si 

mesmos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The following study is concerned with how art therapy through the implementation of a space 
for creation and use of different plastic modalities and its many therapeutic possibilities, can 
contribute to strengthen the threads in the lives of adicted men and the egresses from the 
street, in search of themselves. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

Imagem 01. O vôo  
 

 
 

Disponível em: http://www.espiritualidadebasica.blogspot.com 
 
 
 

O canto ecoa no vento 
traz teu rastro, teu aroma 

lição de vida, teu vôo alentece 
e desafia a gravidade 

 
És leve, flutuas no ar 

e a natureza toda te emoldura 
a configurar-te em uma tela celestial 

na qual emerges assim tão bela 
 

A liberdade está nos teus gestos 
na tua luta por novas fronteiras 

no perene desafio do viver 
nos horizontes traçados por Deus! 

 
AjAraújo 
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          Ler e viver a vida com os olhos da alma, e repletos de esperança são os fios que 

conduzem esta história... 

          Entre os muitos fios que traçam e percorrem os caminhos da minha vida está o desejo 

de ser sempre uma pessoa plena e transformada, um pouco melhor à cada dia. É um exercício 

diário, de busca pela própria essência. Para isto, estou sempre aberta à novos aprendizados, 

experiências ou vivências que agucem e alimentem a minha alma. Assim, me sinto renovada! 

Sigo voando por aí, de um canto à outro para entender e beber da fonte da sabedoria da vida. 

Mas, nem sempre estes vôos são fáceis e possíveis, ou até mesmo viáveis. Existem limites 

impostos pela própria existência humana que muitas vezes nos fogem 

 à compreensão. Mesmo assim, entendo que faz parte de um caminho que precisa ser 

percorrido. E foi sob a formação e cultivo deste olhar que sobrevoei os movimentos em torno 

do cuidado humano desenvolvendo atividades voltadas  a arte de cuidar:  a enfermagem, a 

psicologia e algumas outras formações se ligam, traçam e iniciam minha jornada. Mas, o meu 

maior vôo ainda estava por vir.  E foi imersa à um turbilhão de emoções que fiz a minha 

maior viagem: A Arteterapia. Me encantei e encontrei com as possibilidades de (re) fazer a 

vida através do desenho, pintura, tecelagem, modelagem, canto, dança, rituais, escritas e 

histórias, e muitos outros fios criativos de (re) construção... Era apenas o começo de uma nova 

descoberta. O fio que me faltava! 

          Iniciei à formação em Arteterapia na Clínica Pomar, no Rio de janeiro, mas minha 

intuição dizia que era apenas o começo do desenrolar de muitos fios, de uma longa história, e 

que está estaria longe de acabar. Foi assim, que dei continuidade ao curso de pós-graduação. 

E foi acreditando nas diferentes possibilidades que a arteterapia proporciona na vida do ser 

humano que fiz à escolha pelo campo de especialização e fui conhecer de perto histórias de 

homens adictos e egressos de rua, que perderam o caminho em seus vôos e romperam os fios 

que ligavam às suas vidas, mas que  ainda nutrem o desejo deste (re) encontro através dos 

diferentes tratamentos oferecidos para  recuperação da mesma. 

          Foi na criação de um espaço de encontro, que pude ver e ouvir o quanto a arteterapia, 

pode contribuir para novos vôos, e na (re) construção destes fios de vida e alma, através das 

diferentes modalidades expressivas que a arte proporciona, objetivando tornar o indivíduo um 

ser mais inteiro. E foi embarcando nesta história que ousei em alçar o maior e mais belo vôo 

ou viagem da minha trajetória, me tornar uma arteterapeuta ao longo de toda minha vida e 

construir uma nova trajetória profissional. 
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INTRODUÇÃO 

 

Imagem 02 – O fio aponta os caminhos 

 

Disponível em: http://caminhosabertos.soylocoporti.org.br 

 

Quem olha para fora sonha,  

quem olha para dentro desperta. 

Carl Jung 

 

          A justificativa do estudo está pautada na necessidade de se perceber a importância do 

uso da arte e suas diferentes possibilidades de expressão na reconstrução da vida, através da 

conexão com seus fios criativos, proporcionando bem-estar ao ser humano.  Ao longo dos 

anos, por causa da aceleração do tempo, dos avanços tecnológicos, da modernidade e das 

novas inserções culturais, o fazer criativo foi sendo deixado de lado e com isso deu-se o 

rompimento da ligação com o que se tem de mais sagrado dentro e fora do ser – o encontro 

com o si – mesmo.  Estas vivências pessoais e coletivas deixaram de fazer parte da vida das 
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pessoas e com isso cada vez mais o distanciamento de práticas mais humanas.  Com o tempo 

passou-se a observar o enfraquecimento do corpo e da alma, frente às questões simbólicas da 

vida, e o homem seguiu arrastado pelas ondas do tempo sendo muitas vezes impulsionado a 

buscar outras saídas para sobreviver. Especificamente neste estudo, será abordado o uso 

abusivo de drogas lícitas ou ilícitas na tentativa de diferentes questões existenciais, que 

perderam o significado na vida do homem, dando espaço a uma vida sem sentido.  

          O objetivo do  estudo pretende verificar de que maneira a  implementação de um espaço 

criativo, o uso das diferentes modalidades e possibilidades artísticas, e o cuidado na 

preparação das atividades dentro do contexto arteterapêutico, permitem que o indivíduo que 

usa drogas e que tem a rua como referência de vida, possa  acessar  questões simbólicas 

inconscientes, que estão imersas em camadas profundas de sua psique e com isso reconstruir 

os fios em sua própria história. Assim como, pretende investigar a importância de abertura 

destes espaços dentro de diferentes contextos e de áreas afins, contribuindo para uma visão 

transdisciplinar no que se refere a drogadição. 

          Partindo-se do pressuposto que desde a existência dos primeiros humanos na terra e em 

diferentes culturas, foram encontrados registros de práticas artísticas destes povos como 

forma de tratar a saúde, seja ela, psíquica, física ou espiritual, este estudo pretende também 

relatar de que forma a Arteterapia pode contribuir na reconstrução dos fios criativos na vida 

de homens adictos e egressos de rua. 

          O presente estudo foi realizado de acordo com os pressupostos metodológicos de 

modelos bibliográficos de pesquisa. Foi complementado por observações e registros escritos e 

fotográficos das diferentes práticas e possibilidades de modalidades expressivas utilizadas, 

antes, durante e após as sessões de arteterapia. No referido processo criativo do grupo foi 

relevante atender dentro do possível, as especificidades, necessidades e questões 

psicodinâmicas do grupo. 

          O desenvolvimento do estudo apresenta a seguinte estrutura: O capítulo I irá tratar das 

questões gerais em torno da drogadição; O capítulo II irá tecer considerações sobre a 

arteterapia; O capítulo III apresentará o local do estágio e o público alvo e o capítulo IV 

registrará relatos e registros fotográficos das atividades realizados com o grupo. 
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CAPÍTULO 1 

 

DROGADIÇÃ0  

 

Imagem 03 - O desvelar dos fios 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://rosagilg.blogspot.com 

 

“Quando estamos sentados no chão, 

É assim que vemos. 

O inverso do bordado. 

Para alguns, uma infinidade  

de nós e fios entrelaçados. 

Mas para outros, cada cor em seu lugar... 

Pode mostrar o desenrolar de uma  

grande história...” 

Aline Rosa Gilg 
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1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

Imagem 04 – Desenrolando os fios ... 

 

Disponível em: http:www.ultradownloads.com.br.  

Roda a roca 

 Do destino 

Desfia e fia 

A trama da  

vida. 

Denise Mendonça 

 

A complexidade do assunto referente à drogadição, acrescido dos problemas derivados de 

viver na rua, remete a compreensão de um emaranhado de fios tal qual um labirinto ou teias 

da vida, que apesar de suas histórias aparentemente sem saídas,  tem seus caminhos 

desvelados pelos traços, antes marcados por histórias de muitas perdas e poucas vitórias. São 

caminhos imperfeitos, fios interligados e aprisionados, que ao serem desenrolados apontam 

para o encontro da possível saída. Assim sendo, será iniciado uma reflexão ou um novo olhar 

sobre a questão da drogadição em homens egressos de rua em recuperação, em busca de  

tornar-se um indivíduo inteiro. 
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Uma das definições da palavra droga no dicionário de língua portuguesa: Melhoramentos 

(1992, p.174) é: “medicamento ou substância alucinógena, entorpecente, excitante.”. Portanto, 

a utilização de qualquer substância química que não seja para tratamento e que esteja ligada 

ao exagero do consumo podemos entender como drogadição ou dependência química. Ulson 

apud Zoja (1992, prefácio) comenta que: “A palavra “drogas” desencadeia uma infinidade de 

associações, além de englobar uma enorme classe de produtos, capazes de alterar o estado de 

consciência e de provocar dependência física e psíquica naqueles que deles se utilizam.”. 

E assim sendo, passa a ser um problema presente na vida de todo ser humano. Durante todo 

tempo temos notícias ou somos bombardeados pela destruição que causam, seja de forma 

direta ou indireta. A sua existência está na própria existência do homem e  faz parte do seu 

imaginário. Desde os primórdios da história da humanidade existem relatos sobre o uso e\ou 

utilização de drogas, sejam estas de natureza inofensiva ou não, no tratamento ou cura de 

diversas doenças, feridas e alívio de dores de ordem física. Em muitas culturas esta forma de 

curandeirismo, foi eficaz por muito tempo e dura até os dias atuais. Porém, com o passar do 

tempo, com os avanços da medicina e das indústrias farmacêuticas, seu consumo como 

medicamento foi revelando outros caminhos e abrindo outro espaço social, o da dependência 

química. Ulson apud Zoja (1992, prefácio) nos acrescenta ainda:  

o crescente consumo de drogas ( e suas terríveis conseqüências) tornou-se 

um dos problemas mais graves da nossa civilização contemporânea. A cada 

dia que passa aumenta assustadoramente o número de pessoas que se 

tornam delas dependentes e que são lentamente por elas destruídas. 

De fato, a dependência química foi crescendo e tomando uma proporção surpreendente na 

vida da sociedade moderna, passando a ser um problema de saúde pública e de necessária 

urgência e prevenção. Os diferentes tipos de drogas são utilizados hoje para solução imediata 

de naturezas diversas. O uso para tentar tamponar faltas psíquicas e emocionais, objeto de 

prazer e ilusões acaba por gerar problemas que envolvem violência e agressividade entre 

indivíduos. De acordo com Vibranovski (2004,17):  

A  Organização Mundial de Saúde define a dependência química como uma 

doença incurável, progressiva e de término fatal. Quer seja pelo 

adoecimento do próprio usuário ou dos que estão próximos, quer seja pela 

violência causada, o problema das drogas atinge a todos e não faz distinção 

de classe social, cor, religião ou sexo. Está nas comunidades carentes e nos 
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condomínios de alto luxo. Entre os jovens e os adultos. Entre mulheres e 

homens. 

Em dias atuais pode-se dizer o desenvolvimento evolutivo do comportamento humano 

(infância, adolescência e fase adulta), a formação de sua personalidade e o perfil de sua 

conduta moral, ética ou social estejam vinculados e cerceados, devido à sua estrutura familiar, 

cultural, biológica e social, funcionando como uma estrutura complexa de formação. A forma 

pelas quais estes organismos se estruturam, os valores que os agregam ou os fatores que 

atravessam a sua estruturação passam pela compreensão e pela maturidade de enfrentamento 

do homem por um ideal de vida (ego) e suas frustrações em diferentes contextos. Para aqueles 

que possuem dificuldades em sua formação (biopsicossocial) podem progredir para desvios de 

personalidade e conduta, por não saber lidar com suas fraquezas e acabam sendo arrastados 

pela possível solução imediata ou prazer oferecido pelas drogas, imergindo num mundo de 

ilusões. Vibranovski (2004, p. 17) nos diz: “ Ao mesmo tempo que a droga traz sensações de 

prazer, liberdade, poder, é causa direta ou indireta de acidentes de trânsito, violência urbana e 

familiar, internações psiquiátricas, mortes, mendicância, criminalidade e doenças.”. 

O autor ainda nos acrescenta que: “a drogadição, assim como  outras compulsões, é uma 

tentativa vã de fechar um buraco, aliviar uma angústia, provocar uma ilusão de 

transcendência.”. ( op. Cit. P, 17) 

A descrição do comportamento do usuário de droga pode ser vista ou associada à de um 

indivíduo de personalidade adolescente ou infantil eterna, extremamente pueril. Normalmente 

neste estado de personalidade “puer” da qual faço referência, o ser ou indivíduo, encontra-se 

desprovido de senso de limites e comprometimento com seus atos. Por estar fixado nesta 

etapa do desenvolvimento de vida psicológica não consegue sair e evoluir para uma conduta 

mais adulta e madura das etapas do seu desenvolvimento. Sharp, (1988, p. 98) nos diz que: “A 

expressão puer aeternus literalmente significa “ criança eterna”. Na mitologia grega, ela 

designa um deus-criança que é jovem para sempre, como Lacchus, Dionísio, Eros. Esse tema 

foi imortalizado nos modernos clássicos, Peter Pan e o retrato de Dorian Gray.”.  

Este estado de personalidade é muito comum em indivíduos que estão extremamente presos 

ou ligados ao complexo materno – a figura da grande mãe. 
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Na psicologia da neurose, o termo puer é utilizado para descrever um 

homem mais velho cuja vida emocional permaneceu num nível adolescente, 

geralmente acoplado a uma dependência muito grande da mãe ( termo 

“puella” é utilizado quando se refere a uma mulher, embora também se fale 

em uma mulher com um animus puer). Muitas crises da meia idade surgem 

da necessidade interior de crescer e sair desse estágio de desenvolvimento. 

(Sharp, 1988, p.98) 

 

É possível também discorrer sobre a droga e sua utilização como arquetípica, e neste contexto 

sua utilização foi iniciada desde os tempos primordiais de diferentes povos que habitavam a 

terra, como forma de rituais de passagem de um estágio de vida para outro estágio de ser 

(morte/renascimento). É citada como prática de curandeirismo quando o uso das mesmas 

funcionam como remédio para alívio das dores. Como uso na superação de estados psíquicos, 

físicos, emocionais e espirituais do qual o ser não poderia dar conta, levando a um estado de 

transcendência onde ocorreria  uma forma de superação de um estado de consciência, 

atingindo um estado mais profundo que é o do inconsciente. É um momento onde tudo pode 

acontecer, uma espécie de delírio e alucinação, e corporificação de poder em sensação de 

prazer. É comum “ir ao encontro” de deuses e divindades em outras dimensões. Na verdade é 

uma sensação de plenitude, de êxtase e quando este acaba é necessário um novo uso, para que 

nova relação se restabeleça tornando assim um ciclo vicioso de estados psíquicos 

desfavoráveis. O que encontramos em situações da vida psíquica como modelos de repetição 

do homem no decorrer da vida. Para Zoja, (1992, p. 09):  

 a iniciação e o consumo de drogas que lhe faz eco recalcando-a de modo 

inconsciente é fundamentalmente um processo arquetípico. Bipolar como 

todos os temas arquetípicos (baseado na oposição vida-morte), não é 

personificável porque abrange potencialmente todo tipo de personalidade... 

 

Enfim, a drogadição já anunciada desde tempos atrás, quando em suas múltiplas práticas, 

passa a deflagar o adoecimento e uma guerra interna e externa, entre indivíduo-sociedade-

indivíduo. A dependência química deixa claro os danos irreversíveis, definitivos, incuráveis e 

de forte poder destrutivo da vida do homem moderno e da coletividade, como prevê a OMS. 
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1.2. AS SUBSTÂNCIAS:  

 

Imagem 05 -  Os fios da destruição 

 

Disponívem em: http://www. espiritismo-amor-sem-fronteiras.blogspot.com 

 

"Surgiu no mundo uma música 
maravilhosa, extasiante,  
com letras tocantes que exigem `as 
pessoas pensarem e se interessarem.  
Uma melodia relaxante e ao mesmo 
tempo dançante,  
nos livra de uma estafa que age sobre a 
terra.  
Onde muitos cantores ainda pregam e 
esperam 
um entendimento óbvio e sadio de suas  
consciencias, que os leva até a luz  
Tudo isso para perceber o som do 
REGGAE MUSIC" 

                                                                                                       Bob Marley 

Hoje temos inúmeras substâncias que atuam em diferentes formas no organismo humano, 

dependendo do seu poder de atuação, da freqüência do uso e até do abuso das mesmas. 

Porém, cada droga possui sua especificidade no preparo e consumo das mesmas. Pode-se 

dizer segundo Vibranovski (2004, p. 17): “ Ao mesmo tempo que a droga traz sensações de 

prazer, liberdade, poder, é causa direta ou indireta de acidentes de trânsito, violência urbana e 

familiar, internações psiquiátricas, mortes, mendicância, criminalidade e doenças.”. Pode-se 

também ressaltar a compulsão por drogas no que refere-se a efeitos psicológicos  e 

emocionais. Sendo estas, descritas ainda segundo o autor como: “A drogadição, assim como 

as outras compulsões, é uma tentativa vã de fechar um buraco, aliviar uma angústia, provocar 

uma ilusão de transcendência.” (op. Cit., 2004, p. 17). De uma forma geral, além de um prazer 
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imediato ao uso, temos várias alterações de comportamento tais como delírios, alucinações, 

poder, desinibição, agressividade, sonolência, insônia, etc... Temos como drogas principais de 

consumo: “maconha, cocaína, crack ou rock, ecstasy, GHB, ketamina, álcool, tabaco, entre 

outras, conclui o autor.” Vibranovski (2004, p. 85): 

1.3. A DROGA E A RUA: 

 

Imagem 06 – Um fio de ligação 

 

Disponível em: http://www.google.com.br 

É preciso que tudo se destrua 

 para renascer e se regenerar.  

O que chamais destruição é apenas 

 transformação que tem por objetivo  

a renovação e o melhoramento 

 dos seres vivos. 

Allan Kardec 
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Tanto a droga como a rua se tornam um meio ou espaço de liberdade e sobrevivência para as 

pessoas que fazem delas a sua tábua de salvação, ou melhor o seu único caminho. Muitas 

destas pessoas se encontram em condições sociais desfavoráveis e sem alternativa. Porém, 

outras pessoas, mesmo que sejam oferecidas outras possibilidades de viver, já não possuem 

condições de discernir. O sofrimento, a dor, o frio, a fome, o calor excessivo, as perdas, o 

abandono, a fraqueza, a baixa estima, a frustração e as doenças que estão associadas a estes 

como situações e sintomas,  tornam-se ainda mais intensos quando vividos em situações 

inadequadas e de risco social. O morador de rua acaba sendo também usuário de drogas, por 

ser um dispositivo presente em seu meio de vida, resultando em  uma vida desregrada, sem 

limites, sem condições de higiene e principalmente sem forças internas para suportar tantas 

privações. 

Durante uma atividade do projeto arteterapêutico, os acolhidos do grupo trouxeram através de 

seus relatos, a ênfase na droga e sua ligação no ambiente da rua. Assim  para sobreviver à rua 

era necessário a utilização da droga, e como esta afetava seus destinos. 

Citarei alguns relatos como ilustração do que foi descrito pelos participantes do grupo: 

 

“ Viver na rua é... uma M., mas na rua não tem regras e limites e ninguém fica enchendo a 

paciência mandando em você. ” J.C. 

“ Quer queira ou não tu ta na rua, com fome, sem dinheiro, largado. Aí vem a droga, sabe 

como é, facilita a vida lá. Tudo passa, nem que seja por um tempo.” J.J 

“ Na rua somos iguais, ta todo mundo no mesmo barco, ninguém é melhor do que ninguém, 

ta todo mundo perdido. E assim, dividimos, brigamos, somos uma família, uma vez que 

perdemos a nossa” C.D. 

“ A bebida, a droga é uma perdição, destrói a gente. Fazemos papel de palhaço, perdemos a 

família, roubamos pra comer, pedimos tudo que vemos, catamos lixo e assim vivemos...”. 

M.A. 
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1.4. O TRATAMENTO:  

                                                   Imagem 07: O fio da meada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.arteinfantil-elartes.blogspot.com 

 

Agora que meio que sem pressa, 

Na minha caminhada... 

Analisando os meus atos. 

Busco corrigir-me nos meus erros, 

E encontro o início, 

O ponto de partida para me acertar, 

E com determinação de fato, 

Alcançar a verdadeira essência de minha vida, 

E o imenso prazer de seguir essa caminhada 

De aprendizado que é a flexibilidade, 

Dos sobreviventes nessa vida. 

   

Leny Borges 

Infelizmente ainda não existe uma solução eficaz ou tratamento definitivo e absoluto para a 

dependência química devido ao seu alto nível de complexidade e por envolver tantas barreiras 

a serem superadas. Embora sejam freqüentes a criação de “instituições-dias” para tratamentos 

agudos e pontuais, e clínicas para internações que oferecem tratamentos para a fase mais 

crônica e desintoxicação das substâncias, o melhor tratamento ainda se refere à educação e 

prevenção durante a formação do ser humano. Este passa pela família, escola e outras 

instituições, assim como a conscientização total da responsabilidade das esferas municipais, 
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estaduais e federais de saúde. Porém, o diálogo aberto e franco, o companheirismo, o apoio e 

as muitas respostas para as indagações freqüentes de jovens torna-se cada vez mais 

necessários, pois a dependência tem se iniciado cada vez mais cedo e de forma silenciosa na 

vida das pessoas. Quando já se tem instalada a doença, é comum e viável à procura por grupos 

de auto-ajuda (A.A., N.A., entre outros), e as  participações em grupos que tem a arte como 

mediadora são muito oportunos e trazem muitos benefícios.Podemos citar dentre eles a 

arteterapia. Para Vibranovsky (2004, p. 21): “Apesar de a arte ser vista como entretenimento 

pela maioria das pessoas, creio que ninguém tem dúvida da sua capacidade de mobilizar 

emoções, propor questões e transformar indivíduos.”. 
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CAPÍTULO 2 

 

ARTETERAPIA 

 

Imagem 08 –  fios em cores e formas 

 

Disponível em: htpp://google.com.br/imagens 

 

  “Conheça-te a ti mesmo” 

                                                                                                                                                          Sócrates 



! 30!

2.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

Imagem 09 – Os fios da vida 

 

http://gerarenutrir.blogspot.com 

 

Mudar seu rumo e procurar seus 

sentimentos 

Vai te fazer um verdadeiro vencedor 

Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos 

Numa canção que fala muito mais de amor. 

                                                                                                                                               Roberto Carlos 
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 A arteterapia com bases teóricas centradas na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, 

e do uso das diferentes possibilidades de  modalidades plásticas, expressivas e de  materiais 

artísticos diversos  nos propicia um novo olhar sobre a vida. Seu objetivo é levar o SER a 

alcançar sua totalidade psíquica, ao que chamamos de self, reunindo e equilibrando o fluxo de 

comunicação entre o inconsciente e a consciência. Um mundo de cores e formas. Seus 

movimentos lembram a vida e seus processos formam “imagens-símbolos” como forma de 

expressão individual ou coletiva. São imagens desconhecidas e que precisam ser 

compreendidas, proporcionando a descoberta do próprio ser.  Para Philippini (1998, p.5): 

 

 “ Existem inúmeras possibilidades de se conceituar arteterapia. Uma delas é 

considerá-la como um processo terapêutico decorrente da utilização de 

modalidades expressivas diversas, que servem à materialização de 

símbolos. Estas criações simbólicas expressam e representam níveis 

profundos e inconscientes da psique, configurando um documentário que 

permite o confronto, no nível da consciência, destas informações, 

propiciando insights e posterior transformação e expansão da estrutura 

psíquica. Uma outra forma de dizer, poderá ser simplesmente a terapia 

através da arte.” 

 

 Então, tais imagens ao serem plasmadas através dos materiais são confrontadas, 

descobertas e integradas à consciência,  tomam força e brilho, pois saem da escuridão, do 

inconsciente, do que é desconhecido ou do que está na sombra. Assim, temos a essência – o 

símbolo representado, aquele que dará direção à compreensão.  A mesma autora diz: 

 

 A abordagem junguiana parte da premissa que  os indivíduos, no curso 

natural de suas vidas,em  seus processos de auto-conhecimento e 

transformação são orientados por símbolos. Estes emanam do self, centro da 

saúde, equilíbrio  e harmonia, representando para cada um o potencial  mais 

pleno, a totalidade da psique a  essência de cada um.  Na vida, o self, 

através de seus símbolos, precisa ser reconhecido, compreendido e 

respeitado. (op cit. P.17).  
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 Para esta jornada é preciso ter coragem, pois será necessário mexer com conteúdos internos 

profundos e criar novas possibilidades para enfrentar a vida de modo mais criativo. Philippini 

(2008, p.9) nos diz que: “ A coragem que gera a liberdade  e sustenta a autonomia criativa. 

Em cada configuração, a possibilidade de revelações, reconhecimentos e resgates, indicações 

para novas rotas de reconstrução e transformação.” O processo arteterapêutico tem como 

função resgatar o fluxo criativo do homem fazendo surgir o novo, o belo, o simples por meio 

do que entendemos como caos existente na vida de cada ser. Neste propósito de vir – a – ser 

acabam-se por descobrir caminhos jamais imaginados. Estes muitas vezes são longos ou 

distantes, luminosos ou sombrios, mas são importantes portas que se abrem frente a utilização 

de simples materiais, do tempo interior de cada um, da palavra, do silêncio, do corpo  e das 

diferentes formas de realização. Neste contexto, surge a necessidade do espaço terapêutico 

(têmenos), onde uma ambientação externa favorável  oferece um  continente onde possa ser 

acessado interiormente o espaço sagrado (self). Neste espaço tudo pode acontecer, informar e 

transformar, é como se surgisse um fio condutor que reúne aquilo que se vê, com o que não se 

vê, com o que sente com aquilo que não é sentido. Prossegue a autora lembrando que:  

 Todas as culturas têm seus territórios sagrados, um espaço de proteção, 

calma, serenidade em que os indivíduos podem realizar seus ritos de 

conexão com aquele que concebem como divindade. Locais para renovar as 

forças, espaço de reverenciar ancestrais, pedir proteção, inspiração e 

harmonia. Nestes territórios, reúnem-se símbolos que facilitam um processo 

de  resgate de um chão original, uma verdadeira casa no sentido psíquico. 

Philippini (2008, p.43). 

 O desejado encontro consigo, com o outro e com o mundo traz (re)ligação, uma 

descoberta de si mesmo e um crescimento pessoal, emocional e psíquico, favorecendo um 

estado de vida saudável. O movimento da arteterapia através da utilização da arte proporciona 

também a comunicação entre diferentes pessoas, trazendo à tona suas histórias pela dor, pela 

igualdade, pela vida, pela liberdade e pela emoção. Todos sonham com a libertação e desejam 

“ a cura ” como elixir ou bálsamo que representa a transcendência - o nascer do novo ou 

apenas uma nova oportunidade diante da vida.   Portanto é neste espaço envolto por tintas, 

linhas, lápis, pincéis, papéis, músicas entre outras possibilidades expressivas e tendo como 

acompanhante o arteterapeuta, que são comunicadas fortes emoções, peitos e almas são 

rasgados, lágrimas escorrem e vozes se calam diante de corações que batem forte e almejam o 

caminho da descoberta. As marcas inscritas nestas almas podem ser ditas ou vistas de uma 
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outra forma, podem ser resgatadas pelo meio da arte através das suas diferentes linguagens e 

que vão funcionar como fios que ao serem tecidos constroem ou reconstroem uma história. 

Como já citado anteriormente a arteterapia serve-se de uma gama de conhecimentos que 

alicerçam suas atividades. Porém, na abordagem que este estudo ilustra,  os conceitos que a 

sustentam e estruturam são as bases teóricas da psicologia analítica ou profunda estudada com 

afinco por Carl Gustav Jung e que enfoca as questões sobre a psique humana e sua totalidade. 

Para Grimberg ( 2003, p. 206): “Jung estava de tal maneira além à frente de seu tempo, que se pode 

dizer que a influência de suas idéias em nossa vida cultural ainda está engatinhando. Era uma pessoa 

extremamente sensível e, talvez por isso mesmo, bastante vulnerável.”.  

E para que se possa compreender um pouco de tamanha sensibilidade e compreensão desta 

estrutura complexa que é a psique, veremos alguns de seus sistemas que foram estudados por 

Jung e que são diferenciados entre si, mas que funcionam de acordo com suas interações e 

harmonia entre as mesmas. Parafraseando Pereira¹ (2011) pode-se dizer que é importante 

ressaltar os seguintes conceitos dentro do pensamento Junguiano:  

Arquétipos: São imagens primordiais, se referem à tipos antigos, padrões ou comportamentos 

que se repetem e habitam o imaginário da humanidade sem perder sua estrutura original. 

Normalmente estão presentes em sonhos, mitos e lendas populares de épocas e culturas 

diferentes; .  

Ego: O Ego é o centro da consciência.   De certa forma o ego nos oferece um sentido de 

consistência e direção em nossas vidas conscientes. É a organização consciente da mente 

(psique). Para Jung o Ego emerge do inconsciente e reúne numerosas experiências e 

memórias, desenvolvendo a divisão entre o inconsciente e o consciente. 

 Inconsciente pessoal: O inconsciente pessoal reporta-se às camadas mais superficiais do 

inconsciente. Onde estão guardadas as experiências mais superficiais e reprimidas ou 

desconsideradas, pelo ego. Podem ser:  lembranças penosas, conflitos pessoais ou morais. Lá 

estão escondidas as nossas qualidades que, apesar de nos serem inerentes, nos desagradam e, 

por isso, encobrimos de nós mesmos. Os conteúdos do inconsciente pessoal, via de regra, têm 

fácil acesso à consciência, quando se faz necessário; 

 

 Inconsciente coletivo - É a camada mais profunda da psique. Ele é constituído pelos 

materiais que foram herdados, e é nele que residem os traços funcionais ou conteúdos 
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imagéticos que seriam comuns a todos os seres humanos. O inconsciente coletivo também 

tem sido compreendido como um arcabouço de arquétipos cujas influências se expandem para 

além da psique humana; 

Individuação: Segundo Jung, todo indivíduo possui uma tendência para a Individuação ou 

auto desenvolvimento. Individuação significa tornar-se um ser único.  Pode-se traduzir 

Individuação como tornar-se si mesmo, ou realização do si mesmo; 

Persona – A persona é a forma pela qual nos apresentamos ao mundo. Através dela nós nos 

relacionamos com os outros  E isto, inclui nossos papéis sociais, o tipo de roupa que 

escolhemos para usar e nosso estilo de expressão pessoal. O termo Persona é derivado da 

palavra latina equivalente a máscara, Ela tanto pode ser positiva ou negativa, dependendo da 

forma que se apresenta e  a serviço de que; 

 Self – É a nossa essência psíquica. Jung chamou o Self de Arquétipo central.  Ele é o que da 

ordem e totalidade da personalidade Humana. Segundo Jung, consciente e inconsciente não 

estão necessariamente em oposição um ao outro, mas complementam-se mutuamente para 

formar uma totalidade: o Self; 

Símbolos - De acordo com o pensamento de Jung, o inconsciente se expressa primariamente 

através de símbolos.  Um símbolo é alguma coisa em si mesma, uma coisa dinâmica, viva e 

carregada de energia psíquica. Além dos símbolos encontrados em sonhos ou fantasias de um 

indivíduo, ou também em imagens representadas em suas expressões artísticas, há também 

símbolos coletivos importantes, que são geralmente imagens religiosas, tais como a cruz, a 

estrela de seis pontas de David entre outras...;  

Sombra –  Refere-se a um dos arquétipos que está ligado ao lado mais   sombrio, ou seja, 

aqueles do qual não temos consciência. É, por assim dizer, a parte animalesca ou primitiva 

(instintiva) da personalidade humana.. Mas a sombra exerce também um outro papel, possui 

um aspecto positivo, uma vez que é responsável pela espontaneidade, pela criatividade, 

pelo insight e pela emoção profunda, características necessárias ao pleno desenvolvimento 

humano.. A sombra é freqüentemente projetada em outra pessoa, que aparece ao indivíduo 

como negativa. 

 

Pereira¹ - Conceitos da disciplina de Psicologia Analítica ( junho, 2011) 
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2.2 – O SETTING ARTETERAPÊUTICO 

Imagem 10. O fio com a  essência 

 

Disponível em: http://www.google.com.br. 

O carisma é a expressão da alma. 

 Quando a alma fala,  

sua essência espiritual e divina se 

manifesta,  

e a pessoa brilha, conquista, aparece. 

 É nela que reside sua força e poder.  

Negá-la é preferir a obscuridade. 

Zíbia Gasparetto 
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O setting terapêutico é um espaço sagrado instituído pelo arteterapeuta, que pode ser em 

qualquer ambiente físico, desde que seja favorável e adaptado às necessidades do cliente com 

o objetivo de acessar seus conteúdos internos e profundos que estão à nível inconsciente e 

assim estabelecer o fluxo de conexão com o self. O setting terapêutico funciona como um 

útero materno. Este acolhe, guarda, resguarda e prepara para o desenvolvimento da vida 

futura do que venha ali nascer. A preparação do espaço e a organização deste, são necessários 

para que o processo de encontro entre terapeuta e cliente possa desenvolver-se 

adequadamente tal qual uma gestação. Deve ser preparado com cuidado e carinho pelo 

profissional arteterapeuta que irá receber o seu cliente, pensando na melhor forma de oferecer 

os suportes para que o processo arteterapêutico tenha êxito e encontre o seu caminho. 

Philippini (2008, p. 44) nos lembra que: “O “setting” da Arteterapia, com sua formatação de 

laboratório de alquimista, recria nos tempos atuais, o tão necessário território sagrado. Funciona como 

local de criação, de resgatar e expandir potencialidades adormecidas, de desvelar sentimentos, de 

compreender conteúdos inconscientes.”. 

Este território deve ser simples e prático,para favorecer o processo criativo. Deve também 

oferecer estímulos que auxiliam no desbloqueio da criatividade do cliente.A construção do 

ambiente e de seu entorno deve dispor de um ritmo adequado, e adaptado de acordo com cada 

cliente que esteja em terapia, para que cada pessoa possa  ser cuidada, assim como o 

arteterapeuta sinta-se mais seguro para desenvolver suas atividades. Ainda de acordo com a 

visão da autora: 

...O setting arteterapêutico deve contar com uma atmosfera descontraída, 

que ao mesmo tempo, ofereça segurança e receptividade. Deve ser 

estimulador da experimentação expressiva, do comportamento criativo, de 

ousadias e inovações nos modos de ser. Por outro lado, deve conter 

múltiplos materiais de modo a facilitar, através da diversidade, a descoberta 

de trilhas de acesso ao inconsciente, singulares para cada indivíduo. (Op. 

Cit. p. 45). 

É desta forma que inicia-se o processo de auto-conhecimento, de dentro para a fora, partindo 

do espaço interno em interação com o espaço externo. Todavia,  envolvendo tempo, lugar,  

sujeito e o  contexto necessário em que são desenvolvidas atividades propícias que buscam 

oferecer  inteireza e totalidade psíquica. 
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2.3 – MODALIDADES EXPRESSIVAS – FIOS DE POSSIBILIDADES 

 

Imagem 11 - Fios da transformação 

 

Disponível em: http://institutoseva.blogspot.com. !

!

Para viajar basta existir. 

Fernando Pessoa 

 

O uso das inúmeras modalidades expressivas: desenho, pintura, modelagem, colagem, 

tecelagem, fotografia, construção, escrita criativa, música, dança, canto, expressão corporal 
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como um todo, rituais, meditações, explorações sensoriais, teatro, cinema, vídeo, visitas a 

espaços criativos, histórias... entre outras linguagens e materiais que não foram mencionados, 

mas que estão em torno da arte  e à serviço da arteterapia, As modalidades, linguagens e 

materiais expressivos romovem o bem estar dos que delas necessitam para contactar-se. São 

de grande valia para o trabalho arteterapêutico. Estas linguagens, modalidades e materiais, 

funcionam como fios de possibilidades arteterapêuticas, que religam a essência dentro de cada 

um. Para que o trabalho do arteterapeuta tenha êxito é sempre bem vinda uma diversidade de 

possibilidades, assim como quantidade, qualidade e conservação adequada das mesmas, de 

acordo com a atividade prevista. 

De acordo com Philippini (2009, p.18): 

 

Assim, algumas linguagens e materiais estarão a serviço do desbloqueio, 

liberação de conteúdos inconscientes e fluência do processo criativo. Outras 

estarão favorecendo mais a comunicação e a configuração de informações 

objetivas, enquanto outras permitem a  saída do plano fungidio das idéias, 

sensações e emoções, para o campo concreto da densidade, peso, volume e 

textura. Combinar estas estratégias e complementá-las com outras, advindas 

de outras áreas de criação, além das Artes Plásticas, é atividade complexa, 

que é auxiliada por observação intuitiva,mas é também exercício teórico e 

técnico, resultante do estudo e do conhecimento da natureza harmonizadora 

e organizadora do fazer artístico, e de suas propriedades terapêuticas 

específicas, inerentes a cada materialidade e a cada linguagem plástica. 

 

É importante dizer que o uso destas possibilidades e seus respectivos fios auxiliam e 

incentivam a experimentação plástica, promove o desbloqueio do processo criativo e permite 

que haja uma maior autonomia expressiva do cliente com regeneração do fluxo entre o 

material simbólico reprimido pelo inconsciente e o que é apreendido pela consciência. De 

acordo com as colocações apresentadas, cada uma das modalidades expressivas, linguagens e 

materiais utilizados em arteterapia funcionam como fios que a arte possui para tecer a vida, e 

a arteterapia usufrue por ter uma visão holística e transdisciplinar do mundo que gira em torno 

dela – a vida. 
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2.4 – CRIATIVIDADE – A LIBERTAÇÃO COMO FIO 

 

Imagem 12 – Fio de energia 

.  

http://pedagogiadaamorosidade.blogspot.com.  

 

Existe uma vitalidade, uma forma 

vital,uma energia, uma vivacidade que é 

traduzida em ação por seu intermédio, e 

como em todos os tempos só existiu uma 

pessoa como você, essa expressão é única. 

Se você a bloquear, ela jamais voltará a se 

manifestar por intermédio de qualquer 

pessoa, e se perderá. 

                                                                                                                                             Martha   Graham 
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Desde o início da humanidade o homem na vida prática vem se tornando cada vez mais 

criativo em busca da sua sobrevivência, mas a criatividade mais profunda, a que deve está 

ligada a essência de cada um , esta foi sendo gradualmente soterrada. É comum ouvirmos  

pessoas de diferentes idades, culturas e classes sociais dizerem que não sabem ou não podem 

fazer algo. Principalmente para indivíduos adultos, determinadas atividades são muito 

complexas, pois estes deixaram de estar em contato com sua espontaneidade e têm medo da 

exposição à críticas e ao ridículo. 

A criatividade de uma forma geral é imaginar, fazer, praticar. É um caminho libertador que 

foi sendo deixado de lado ao logo dos anos, em nome da aceleração do tempo e da 

modernidade. Os processos criativos são inerente e vitais a humanidade e pela ausência do 

“fazer” foi sendo adormecida. Portanto, criar, recriar e observar a criação é um privilégio dos 

que ainda a mantém viva dentro de si. É poder através da prática criativa, transcender. 

 É através dos processos de criação, da observação da própria expressão ou produção, que gira 

a necessidade humana de compreensão e transformação da vida física, psíquica e espiritual. 

Existe uma capacidade humana de realização, onde faz parte a essência singular expressando  

energia vital de cada indivíduo. 

Para Ostrower (2008, p. 09): 

Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em 

qualquer que seja o campo da atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas 

coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos 

relacionados de novo modo e compreendidos em termos novos. O ato de 

criador abrange portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua vez, 

a de relacionar, ordenar, configurar e significar. 

Portanto, criar é um ato de encontro, de entrega, de libertação que o homem se propõe a ter 

consigo mesmo, em busca da recuperação do seu tempo interno e da sua saúde, retomando seu 

processo criativo, independente da cultura, idade ou classe social que pertença. 
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2.4 – FUNÇÃO DO ARTETERAPEUTA – A COMPANHIA COMO FIO 

Imagem 13 – Um fio de esperança 

 

Disponível em: http://recantoastral.blogspot.com.  

 

Conheça todas as teorias,  

domine todas as técnicas,  

mas ao tocar uma alma humana,  

seja apenas outra alma humana. 

Carl Jung 

 

Considero que um  arteterapeuta é um profissional que tem em sua alma esperança e fé. Mas, 

para mantê-los antes de tudo deve cuidar do seu próprio processo criativo, de suas práticas e 

leituras em arteterapia e de outros temas gerais, pois o ofício escolhido lhe exige uma ampla 

visão dos conhecimentos da vida e das histórias do mundo. Sua função, se assemelha a um 

olhar para o  próprio âmago, pois só assim, olhando para suas dificuldades, dores, frustrações 

poderá ser capaz de olhar para aquele que nele deposita confiança. Esta percepção é 

confirmada em Juliano (1999)¹ quando nos diz que: 
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Um terapeuta é fundamentalmente um homem de fé, enfatizando a 

necessidade de mantermos ao longo do trabalho terapêutico, a esperança na 

capacidade de transformação do ser humano. Esta atitude aproxima e 

assemelha a prática de todos os terapeutas encantados com o seu ofício, 

enraizados firmemente neste universo, se percebendo como ativos agentes 

de saúde e mudança. Philippini (2008,p.27) 

 

Ressalta ainda neste contexto que:  

 

No que tange às semelhanças, é importante delimitar do que se ocupa um 

arteterapeuta ( em qual universo teórico e prático irá transitar, quais 

processos deverá acompanhar, de que elenco de estratégias terapêuticas 

poderá lançar mão. Considera-se que um dos facilitadores do proceso 

criativo é sua própria expressão, o terapeuta deverá ser capaz de conhecer e 

manejar bem as múltiplas modalidades expressivas. Assim, poderá 

instrumentalizá-las para indivíduos muito diversos. E importante ainda o 

arteterapeuta ter uma boa bagagem sobre as teorias da criatividade. (Op. 

Cit.) 

 

Assim sendo, pode compreender o processo do seu cliente, acompanhá-lo através da criação, 

organização, ampliação e manutenção dos seus núcleos de expressões criativas e com isso 

abrir espaços internos para desenvolver núcleos saudáveis na vida da pessoa que ele recebe 

para ser “cuidado”. 

 

Ainda para esta autora (2008, p.29): 

 

Construir, manter, cuidar e ampliar espaços escolhedores ao processo 

criativo para que as subjetividades imagéticas. Tenham vez e voz e, deste 

modo, cada um possa se reconhecer em sua própria produção expressiva. 
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Favorecer a expressão e expansão das atividades criativas de cada cliente, 

através do convívio terapêutico, será facilitado também pela construção e 

ampliação das próprias vivências criativas do arteterapeuta. 

 

Na verdade, esta condução é um verdadeiro e constante desafio e  aprendizado na  vida 

pessoal e profissional. O arteterapeuta é um ser humano, olhando para outro ser humano de 

forma transparente e holística, com o devido cuidado exigido pelo seu ofício. É uma relação 

de troca entre ambos, onde o coração aberto, disponibilidade e motivação são incontestáveis 

para enfrentar a empreitada que se inicia. Ser um acompanhante fiel, flexível, 

companheiro,ético, criativo e seguro são virtudes necessárias para a efetivação do processo 

arteterapêutico e de extrema importância para a construção de sua elegebilidade como 

profissional. 

Considera-se necessário eleger preferencialmente práticas não verbais, pois a interpretação, 

valores e nomeações dadas às suas produções serão atribuídos pelo cliente, por ser singular e 

único o processo. A aplicação das práticas das técnicas expressivas, diversas modalidades 

expressivas e linguagens dos materiais de arte envolvem as artes plásticas e visuais, formarão 

o campo de imagens que o arteterapeuta vai acompanhar. A utilização das possibilidades da 

arte, orientadas para aquela história de  vida que ajudam a desbloquear o fluxo criativo. A 

autora nos orienta: “assim devem ser integrados aos programas de Arte Terapia, 

fundamentados sobre arte e sua história, arte e cultura nas sociedades contemporâneas 

abrangendo questões psicológicas, estéticas, sociais e políticas do fazer artístico.”. (Op. Cit. 

2008, p.28). 

Os arteterapeutas recebem e lançam fios criativos, que movem a vida, ligam as diferenças, 

sustentam as frustrações, como isso organizam uma bela e colorida sustentável trama – a 

trama da vida. Assim, vai propiciar fios, que vão conectar-se  a outros fios em algum lugar, 

como forma de resgatar diferentes fragmentos de fios de uma história. Esta possibilidade 

criativa existe na vida das pessoas e está reprimida. O que o arteterapeuta tem a fazer é 

despertá-las através das diferentes possibilidades das atividades plásticas, com  seus 

respectivos e adequados materiais. 

O processo criativo está lá, apenas adormecido, imerso na escuridão do inconsciente, precisa 

ser iluminado para se expressar e ser plasmado ou materializado, permitindo que surja o 
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símbolo através de imagens que servirão como “guia” para serem apreendidos e ampliados 

pela consciência. 
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CAPÍTULO 03 – DA DROGADIÇÃO À AÇÃO CRIATIVA: FIOS DA 
RECUPERAÇÃO 

3.1 -  ESTÁGIO – O LUGAR COMO FIO 

 

Imagem 18 – O caminho do meio 

 

Arquivo Pessoal da autora 

 

Mudar seu rumo e procurar seus 

sentimentos 

Vai te fazer um verdadeiro vencedor 

Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos 

Numa canção que fala muito mais de 

amor 

Roberto Carlos 
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A  Casa de Betânia, vinculada a paróquia de Nossa Senhora do Loreto em Jacarepaguá realiza 

diferentes tipos de trabalhos na comunidade.  A ASAB ( Associação de amigos da Casa de 

Betânia) é um projeto criado para realizar  acolhimentos para tratamento e reinserção social 

para  indivíduos que fazem uso de drogas e são moradores de rua. Este trabalho é feito de 

acordo com o estado e o perfil inicial que o indivíduo se encontra, sendo totalmente de livre e 

espontânea vontade, podendo este desistir, se assim for. O processo é feito através de 4 

módulos ( relacionados à cores) e que visam organizar o tratamento, que é divida em etapas 

de aproximadamente de 2 a 3 meses em cada módulo. Assim como recebem assistência 

médica, farmacêutica, social, psicológica, jurídica e arteterapêutica. 

O sítio Jesus Mestre fica em Santíssimo, na Zona Oeste do estado do Rio de Janeiro e é um 

dos núcleos  de recuperação de dependência química É um espaço rural, distante 

aproximadamente 30 minutos da área urbana e privilegiado por uma natureza peculiar. Possui 

algumas dependências que compões sua logística: Uma portaria, uma casa central onde são 

realizadas as refeições, reuniões, encontros e atendimentos sociais e terapêuticos, um espaço 

para artesanato e duas dependências que servem como casa-dormitório aos acolhidos. Por ter 

um estilo bem ligado à natureza, conta com uma grande área de terra e espaço verde que 

servem para atividades de plantações. 

Imagem 19 – O fio do caminho de chegada 

 

Arquivo Pessoal da Autora 
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Imagem 20 

 

Arquivo Pessoal da Autora 

 

                                                          Imagem 21 

 

 

Arquivo Pessoal da Autora 
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Imagem 22 

 

Arquivo Pessoal da Autora 

 

Imagem 23 

 

Arquivo Pessoal da Autora 
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Imagem 24 

 

Arquivo Pessoal da Autora 

 

A casa normalmente recebe no máximo  25 acolhidos e os mesmos são identificados por 

crachás com seus nomes e cores, que respectivamente representam os módulos pelo qual estão 

no momento. Cada módulo corresponde a uma fase de recuperação. 

A recuperação na casa normalmente dura em média, aproximadamente 1 ano, mas pode ser 

interferida à qualquer momento que o acolhido. O tratamento não é obrigatório. Em alguns 

casos especiais, de acordo com a necessidade, estes meses podem ser prorrogados por mais 

um tempo ou podem acontecer transferências para outras instituições que fornecem um tempo 

maior de tratamento. Durante o tratamento também realizam atividades laborais na casa, 

cuidam da horta, da limpeza, freqüentam a reuniões do A.A e N.A. E no decorrer da semana 

os acolhidos praticam dentro e fora do espaço atividades religiosas, como as missas de 

domingo na paróquia local. 

A duração do estágio se deu em 90 horas, às segundas-feiras, com duração de 3horas cada 

sessão.  Foram divididas em 03 ciclos com duração de 30h cada. Os ciclos correspondem 

respectivamente ao de diagnostico, estímulo gerador e estímulo auto-gestivo. Nestes ciclos 

são realizadas atividades de experimentação e exploração dos materiais, técnicas, linguagens  
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e modalidades em arteterapia, que possa traçar o perfil do grupo e a hipótese diagnóstica ( 

ciclo diagnostico). No estímulo gerador normalmente são repetidas linguagens que eles se 

identificaram mais ou que acabaram sendo um pouco mais reveladoras e ofereceram maior 

subsídios para compreensão da dinâmica do grupo, favorecendo o desbloqueio do fluxo 

criativo . Normalmente intensificam-se atividades que deram certo no contexto arteterapêutico 

e podem acrescentar mais à sensorialidade. São oferecidos estímulos visuais como filmes, que 

favorecem com suas histórias e imagens o imaginário arquetípico do indivíduo e acabam 

oferecendo a nós arteterapeutas, caminhos ou pistas para o estímulo seguinte que é o auto-

gestivo. Neste último, são realizadas atividades que o(s)  indivíduo(s) relatam como sendo as 

que mais fizeram sentido, foram importantes, despertaram alguma lembrança, desejo, etc.. ou 

ainda podem sugerir à medida do possível, algo que ainda não tenha sido realizado. O 

objetivo deste último é poder alicerçar e criar uma estrutura básica para que possa caminhar 

sozinho à partir do que foi elaborado nos ciclos anteriores, sendo reforçados neste momento. 

Espera-se que os participantes estejam mais organizados internamente e mergulhados no 

processo terapêutico, apresentando uma estrutura psíquica um pouco mais saudável e mais 

inteira, para que possam ajudar à seguir sua jornada da melhor forma possível. É obrigatório e 

necessário 10 horas dedicadas às supervisões das sessões arteterapêuticas realizadas e estas 

são criteriosamente supervisionadas pela coordenação do curso no qual estamos inseridos. 

Imagem 25 

 

Arquivo Pessoal da Autora 
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Imagem 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquivo Pessoal da Autora 

 

Imagem 27 

 

 

Arquivo Pessoal da Autora 
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O início se deu em uma pequena sala de reuniões, com um número de 18 participantes, 

variando de 20 a 71 anos, com diferentes níveis culturais, muitos analfabetos e um 

participante de nível superior. Com o decorrer do tempo este número foi se reduzindo, pela 

necessidade estarem sendo reinseridos de acordo com o programa da casa, e hoje estamos 

com um total de 06 participantes, com idades entre 40 a 60 anos. Todas são brasileiros e de 

diferentes regiões do país. As drogas mais usadas são: álcool, tabaco,  maconha, cocaína, 

crack. A apresentação física dos mesmos eram de pessoas de baixa estima e cuidado consigo 

mesmos. 

Os membros do grupo no primeiro encontro se mostraram muito interessados, curiosos e 

ansiosos para saber como seria o trabalho da arteterapia. Foram bastante participativos, apesar 

de quase não levantar os olhos para nós.  

Apresentaram ausência de limites e controle na hora da realização das atividades. Agiam com 

voracidade no uso e  manuseio de materiais. Como se quisessem extravasar tudo de uma só 

vez..!

!

Imagem 28 

!

!

!

 

Arquivo Pessoal da Autora 
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No segundo encontro nos transferimos para um espaço maior, que funciona como refeitório e 

continuaram participativos e entusiasmados, apresentando aos poucos, de forma bem 

gradativa, um pouco mais de controle e organização, mantendo a voracidade durante a 

realização das tarefas.   

 

Imagem 29 

 

Arquivo Pessoal da Autora 

 

E durante todos os encontros de arteterapia, a organização, a disciplina, o silêncio e o 

desprendimento foram surgindo pouco à pouco. E é assim que esta história se inicia.  E ali, 

numa casa distante, em meio a natureza como berço esplendido deste encontro entre 

“indivíduo-arte, tendo como fio condutor um  olhar cheio de esperança e fé que se estabeleceu 

um espaço saudável,  nutritivo e criativo em arteterapia, onde as atividades puderam fortalecer 

cada fio que compôs cada história. 
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“Renascer” 

1º Grupo de Arteterapia do Jesus Mestre- Casa de Betânia/RJ 

Imagem 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquivo Pessoal da Autora 
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CAPÍTULO 04 – AS SESSÕES ARTETERAPÊUTICAS – O FORTALECIMENTO 
DOS FIOS CRIATIVOS 

 

Imagem 31 : Os fios de ligação: Arteterapia e drogadição 

 

Disponível em: http://vivaexatas.pbworks.com.  

 

“Solidários, seremos união. Separados 

uns dos outros seremos pontos de vista. 

Juntos, alcançaremos a realização de 

nossos propósitos.” 

Bezerra de Menezes 
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          À partir da visão de mundo da arte como mediador de  práticas terapêuticas individuais 

e coletivas, se faz necessário a implementação de um espaço de criação para favorecer a 

ligação vida-humanidade-expressividade trazendo reflexões e luz aos processos inconscientes 

que encontram-se na sombra. Um resgate possível de diálogos entre o inconsciente e a 

consciência, possibilitando assim uma forma de ( re) ligação do homem consigo, com o outro 

e com o mundo de um forma total. 

          Dentro do espaço de arteterapia, durante às sessões terapêuticas de criação, encontra-se 

o poder da alquimia, um local que transita e transforma energia psíquica em poderosos 

símbolos de elaboração psíquica. O símbolo como resultado e fruto do imaginário ao vir do 

inconsciente é plasmado à partir da utilização das diferentes modalidades expressivas e 

materiais artísticos, em diferentes formas, quantidades, qualidades e aplicações, oferecendo 

sustentabilidade ao processo criativo. Assim sendo, ressurge a necessidade da ( re) inserção da 

arte como construção e fortalecimento de cada fio criativo na vida destes homens. Estabelecer 

uma ligação saudável e sagrada para o encontro consigo mesmo é o que vai auxiliar configura 

o caminho da individuação. As atividades de arteterapia funcionam como sustentação e 

abertura para novos estados do ser, fortalecendo sua autonomia expressiva. 

4.2.1 – O ritual como fio de ligação do início ao fim de cada atividade 

 

           Desde o primeiro encontro com os participantes do grupo de arteterapia foi perceptível 

a necessidade de se criar um ritual para iniciar e terminar as sessões. O ritual não só preparava 

o ambiente para o que ali iria ser transformado, como oferecia de certa forma uma proteção. 

Na verdade, o ritual em arteterapia tem tais funções, mas neste grupo em questão, também se 

tornava necessário para oferecer continente e  respeito à tudo que ali fosse dito e feito. Foi 

sendo assim, a cada encontro e só assim o grupo foi compreendendo que este  fazer 

ritualístico deixava o ambiente mais leve e seguro. 

           Os rituais foram acontecendo naturalmente e foram observadas a presença no espaço 

dos seguintes rituais: encontro em dias e horários estabelecidos, a presença dos quatro 

elementos, o círculo de abertura e fechamento, as palavras proferidas por cada um, a 

circuambulação em torno dos trabalhos, entre outros.. 
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Imagem: 31                                     

 

Arquivo Pessoal da Autora 

 

 

Imagem: 32 

 

Arquivo Pessoal da Autora 
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Imagem: 32 

 

Arquivo Pessoal  da Autora 

 

Imagem 33 

 

 

Arquivo Pessoal  da Autora 
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Imagem 34 

 

Arquivo Pessoal da Autora 

 

 

Imagem 35 

 

 

Arquivo Pessoal da Autora 
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Imagem 36 

! 

 Arquivo Pessoal da Autora 

 

Imagem 37 

 

Arquivo Pessoal da Autora 
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4.2.2 -  A colagem como fio de organização 

 

          A colagem foi a primeira atividade realizada com o grupo e tinha como objetivo o 

preparo de um grande envelope onde guardariam todos os trabalhos realizados a partir deste 

encontro. No início eles tiveram muita dificuldade na seleção das imagens, pois queriam todas 

as imagens que viam, pareciam aflitos, verdadeiros devoradores. Foi um momento marcado 

pelo inicio de um turbilhão de emoções e reestruturação interna, onde colar significou poder 

contar e recomeçar uma história de outra forma. 

Inicialmente foi realizada a colagem com papel e depois nesta modalidade expressiva foram 

sendo explorados outros materiais como: sementes, linhas, sucatas, pedras. 

 

Imagem: 38 

                                 

 

Arquivo Pessoal da Autora 
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Imagem: 39 

 

Arquivo da Autora 

 

Imagem: 40 

!

Arquivo da Pessoal da  Autora 
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Imagem:  40 
!

!

Arquivo Pessoal da Autora 

 

4.2.3 -  O desenho e seus fios de expressão natural 

 

          Desenhar é uma das primeiras expressões do ser humano, assim como escrever. Mas, 
com o tempo e com a perda da infância vamos perdendo a ligação com essa essência criativa e 
vamos engessando essa primeira forma de expressão. No grupo, desenhar foi um momento de 
dificuldade, de receio de exposição ao ridículo e insegurança.  

          Foram utilizadas diferentes materiais gráficos: como carvão, lápis de cor, lápis cera, 
grafite e massa de modelar. 
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Imagem: 41 

 

Arquivo  Pessoal da  Autora 

 

Imagem: 42 

 

 

Arquivo Pessoal da  Autora 
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Imagem: 43 

 

Arquivo Pessoal da Autora 

 

Imagem: 44 

 

 Arquivo Pessoal da Autora 
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4.2.4 -  O fio de conenxão com  a criança interior 

          A conexão com  a criança interior é uma das mais necessárias e importantes ligações 

sagradas do ser humano, mas com o desenvolvimento e as fases da vida, há um 

distanciamento desta função no imaginário e fica-se refém de uma vida cheia de regras e 

poucas brincadeiras.  

          As atividades realizadas no grupo, envolvendo brincadeiras infantis foram muito 

incentivadas e segundo os relatos do grupo, foram as mais prazerosas, pois puderam brincar, 

dançar, correr, se esconder como crianças, sem medo de estarem sendo oprimidos ou 

recriminados.  

          Foram utilizadas muitas músicas infantis e  materiais que pudessem facilitar o acesso à 

criança interior. A utilização de materiais coloridos e adequados como brinquedos afetivos, 

bambolês, petecas, molas, bolhas de sabão, balões de gás foram imprescindíveis neste 

processo. 
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Imagem: 46 
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Imagem: 48 
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4.2.5 – O fluir dos fios com a pintura 

          O convite ao mergulho nas tintas apresentou  um surpreendente resultado de liberação 

de expressão facilitando que produtivos resultados simbólicos viessem à tona.  A tinta, suas 

variedades em cores e sua possibilidade de fluidez, abrir mão de de controles, o 

extravasamento de emoções e a libertação em relação as expressões, revelou  significativos 

benefícios terapêuticos para o processo. Foram observadas sensações de prazer, expressões de 

felicidades e comentários surpreendentes à respeito desta forma de expressão. 

          Foram utilizadas diferentes tintas, de cores e consistências diferentes. Foram utilizadas 

guache, pintura à dedo, tinta PVA, pigmentos de maquiagem (sombras e batons), tintas de alto 

relevo, acrílicas e de tecido. 
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Imagem: 49 
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Imagem: 51 
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4.2.6 –  Ensaio fotográfico: Os personagens como fio de descoberta 

          A criação do seu próprio personagem à partir do estímulo visual feito com um vídeo de 

máscaras e com  a exposição de uma grande quantidade de material para transformação e 

criação de personagens foram um grande incentivo para o sucesso desta atividade.  

           Um convite ao mundo de possibilidades imaginativas proporcionado pelas fantasias e 

um possível encontro com a sombra na utilização de máscaras, enfeites, acessórios auxiliam a  

liberar diferentes personagens, dentro deste momento do processo arteterapêutico. Nesta 

atividade os participantes do grupo puderam tocar e experimentar várias possibilidades e 

arranjos possíveis, estando livres para viver e trocar os personagens de sua escolha,  entrando 

em contato de forma lúdica com estes “habitantes” que estavam no escuridão. Logo após a 

escolha definitiva do personagem, podiam escolher um local como fundo para uma 

apresentação livre, que poderia apresentada da forma escolhida por cada um: silêncio, gestos, 

danças, falas, entre outros recursos. Num outro momento poderiam, se fosse de sua  vontade 

escolher um outro personagem para compartilhar a cena. 

           Essa atividade teve excelentes resultados e foi realizada no decorrer do ciclo de  

estímulos geradores. Em seguida seu desdobramento um baile de máscaras fora de época e 

posteriormente foi repetido no ciclo auto-gestivo à pedido do grupo. 
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Imagem: 54 
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Imagem: 56 
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Imagem:  58 
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4.2.7 – O baile de máscaras como fio de desdobramento 

          O baile de máscaras aconteceu na semana seguinte ao ensaio fotográfico, Os 

participantes do grupo remontaram seus personagens, podendo trocar entre eles de forma 

individual e coletiva, podendo ainda manter os mesmos da semana anterior.  Divertiram-se 

com eles de forma livre, ao som de marchinhas de carnaval, frevo, sambas enredos, batucadas 

brasileiras, maracatus, axé , forró, expressando-se através de um grande acervo musical, 

cultural escolhidos por eles. 

          Nesta atividade houve uma apresentação maior de movimentos corporais livres, e 

cantos  que deram vez e voz aos personagens reprimidos dentro de cada um, histórias que 

foram contadas e recontadas. Este desdobramento foi importante para dar continuidade a um 

processo simbólico importante e difícil de ser mexido, justamente por remeter às figuras 

sombrias e que estiveram presentes em momentos desagradáveis, onde o efeito da droga 

utilizada não permitia que pudessem viver  a experiência de forma consciente. Além dos 

incentivos musicais utilizados e a composição de estímulos que compuseram o cenário, foram 

utilizados estímulos ao paladar através de pipoca e guaraná, como solicitação do grupo. A 

atividade teve um excelente resultado como desdobramento da atividade anterior. Do ponto de 

vista terapêutico tanto no grupo e para os que assistiram, resultaram em um pedido do grupo e 

da instituição para a repetição da atividade no estímulo auto-gestivo e que esta fosse estendida 

á todos os acolhidos da casa e seus funcionários, como exemplo de reinserção social, tendo 

como título  “carnaval sem drogas.”  E assim foi realizado, tento muito êxito antes , durante e 

após a atividade. 
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Imagem: 61 
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4.2.8 –  O estandarte como condutor dos fios 

          A atividade do estandarte foi uma atividade que também funcionou como 

desdobramento do baile de máscaras. Os registros fotográficos feitos dos diferentes 

personagens deram origem a um vídeo com fundo musical ( machinhas de carnaval) e o DVD 

para eles. Isto posto, eles escolhiam uma das fotos impressas de seus personagens e 

utilizavam para realizar uma bandeira, um estandarte. Depois da foto escolhida, os diferentes 

materiais para confecção do estandarte foram distribuídos.          Foram utilizados tecidos, 

fitas, linhas, agulhas, cola de tecido, tintas de alto relevo, outras imagens,  suporte para 

prender o estandarte. Ao terminar eles puderam falar sobre o processo, andar em círculo para 

observar as diferentes expressões e depois puderam realizar um desfile e dança, cada qual 

com o seu personagem  na mão, podendo movimentá-lo e apresentá-lo como decidisse.. Eles 

puderam se apropriar neste momento de personagens que estavam aprisionados em seus 

imaginários, e que traziam sensações de angústia e medo. No final desta atividade, foi 

proposto ao grupo á escolha de um nome que os representasse. Eles chegaram a conclusão 

que “renascer” seria o nome que definiria o momento do grupo. 
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Imagem: 64 
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4.2.9 –  Os filmes -  fio estimulador de imagens 

          A utilização de filmes como estímulo visual, suas imagens e histórias pode ser um 

excelente recurso em arteterapia. Para este grupo foram  apresentados três filmes como 

estímulos geradores, e todos levaram a excelentes resultados na realização dos trabalhos 

arteterapêuticos. Foram apresentados sempre acompanhados de estimulação das sensações do 

paladar, como a pipoca e o guaraná. Como desdobramento do filme a realização de atividades 

plásticas que pudessem ter respectivamente a ver com a dinâmica simbólica do filme, foi uma 

forma de continuar fortalecendo seus fios criativos. 

Os filmes foram passados em duas etapas, cada um em datas previamente combinadas. Com 

exceção do documentário Lixo Extraordinário ( Uma análise sobre o trabalho do artista plástico Vik 

Muniz no Jardim Gramacho, localizado na cidade de Duque de Caxias (RJ), que é um dos maiores aterros 

sanitários do mundo)), neste a atividade foi realizada no mesmo dia. Nesta atividade além da 

apresentação do filme, foi feito um convite à construção com diversos materiais (sucatas). E 

nas semanas seguintes a apresentação dos filmes seguiu a respectiva sequência: O filme Um 

Sonho Possível! (! O! adolescente Michael Oher (QUINTON AARON) sobrevive sozinho, 

vivendo como um sem-teto, quando é encontrado na rua por Leigh Anne Tuohy (SANDRA 

BULLOCK). Tomando conhecimento de que o garoto é colega de turma de sua filha, Leigh 

Anne insiste que Michael — que veste apenas bermuda e camiseta em pleno inverno — 

deixe-a resgatá-lo do frio. Sem hesitar por um momento sequer, ela o convida a passar a noite 

em sua casa. O que começa com um gesto de bondade evolui para algo maior, pois Michael 

passa a fazer parte da família Tuohy, apesar de terem origens bem diferentes.!Vivendo no 

novo ambiente, o adolescente tem de encarar outros desafios. E à medida que a família ajuda 

Michael a desenvolver todo o seu potencial, tanto no campo de futebol americano quanto fora 

dele, a presença de Michael na vida da família Tuohy conduz todos por uma jornada de 

autodescoberta.)!este!foi exibido e a atividade seguinte consistiu primeiro de uma atividade de 

corpo e depois  na elaboração de um material que representasse um possível sonho, com 

diferentes materiais, e um convite a construção de um instrumento que pudessem tomar como 

seu ( empoderamento).      Utilizaram materiais como paus de árvore (galhos), fitas, tecidos e 

linhas, colas, entre outros.  

O filme Mãos Talentosas ("Benjamin Solomon Carson nasceu em Detroit, Michigan, em 18 de 

setembro de 1951. Sua mãe, Sonya Carson, largou a escola no terceiro ano e casou-se com 

Robert Solomon Carson, um ministro batista do Tennessee bem mais velho do que ela, que 

tinha apenas 13 anos. Quando Carson estava com 8 anos, os pais se separaram. Mrs. Carson 



! 80!

ficou sozinha para cuidar de Benjamin e seu irmão mais velho, Curtis. Ela trabalhava em 2, e 

às vezes 3 empregos, para sustentar seus meninos. 

 

No início Carson experimentou dificuldades na escola, eventualmente tornando-se um dos 

últimos da turma. Ele passou a ser ridicularizado e desenvolveu um temperamento violento, 

que tinha dificuldade de controlar. Determinada a mudar o comportamento do filho, a mãe de 

Carson limitou as horas que o menino passava diante da TV. Exigiu que retirasse 2 livros por 

semana na biblioteca e fizesse um resumo por escrito de cada um. As notas de Carson 

começaram a mudar. "Nesse momento eu percebi que não era estúpido", ele lembrou depois. 

 

Carson formou-se com louvor no Ensino Médio e ganhou uma bolsa para a Universidade de 

Yale, onde graduou-se em Psicologia. De Yale, ele passou para a Escola de Medicina da 

Universidade de Michigan, onde seu interesse mudou de psiquiatria para neurocirurgia. 

 

"O Dr. Ben Carson entrou para a história da medicina no ano de 1987 ao separar gêmeos 

siameses unidos pela cabeça. Atualmente, Carson é diretor da Divisão de Neurocirurgia 

Pediátrica do Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland." ( 

 

"Mãos Talentosas" conta essa história de superação de dificuldades a partir do apoio de uma 

devotada mãe. A senhora Carson insistiu para que os filhos tivessem oportunidades que ela 

não teve. Ajudou-os a expandir a imaginação, inteligência, confiança em si mesmo e em 

Deus, acima de tudo. É um desses exemplos de vida que merece ser divulgado.  Dr. Carson 

criou uma fundação que financia salas de leitura e premia alunos que se distinguem nos 

estudos. 

Este filme foi passado em duas etapas, onde no primeiro momento desenharam no papel com 

fios os seus possíveis talentos e depois colaram. E num segundo momento, construíram um 

Olho de Deus, para abençoar e consagrar o reencontro com esses talentos. 
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                                                                 Imagem: 68 
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Imagem : 70 
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Imagem: 72 
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4.3 – Os passeios externos como fio de estratégia de recuperação e reinserção social 

          Uma grande surpresa surgiu no momento em que foi anunciado que iria acontecer a 

mudança de ciclo e que no próximo, seriam eles que iriam dizer para nós o que eles gostariam 

de informar, do que foi importante e prazeroso na visão deles, para que  fossem repetidos no 

ciclo seguinte (auto gestivo). Foi informado também, que a atividade  que poderia ser também 

algo que ainda não tivesse sido feito em sessões, como passeios a lugares de arte, pontos 

turísticos, entre outras possibilidades, e que seriam viabilizadas à medida do possível e de 

acordo com a dinâmica da instituição. 

          As atividades relatadas, foram as acima descritas, ou seja, manter rituais, brincadeiras, 

desenho, pintura, filme, colagem, ensaios fotográficos e baile de máscaras, estandarte e mais 

que  tudo, os passeios externos seriam suas preferências, alegando não mais agüentarem ficar 

presos no sítio, sem poder sair para lazer. 
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          Então foi passado à assistente social responsável pela casa, que fez contato com a 

coordenação do projeto e direção da casa e na medida do possível estão sendo viabilizados 

alguns passeios mencionados por eles. Os locais solicitados foram:  museus, cinemas, 

restaurantes, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Alto da Boa Vista. 

          Foi realizado no dia 28 de janeiro, o primeiro passeio feito ao CCBB ( Centro Cultural 

Banco do Brasil), para a exposição da Índia e depois um almoço em um self service próximo 

ao museu. Esta atividade rendeu resultados imediatos e muito positivos, pois foi notório o 

encantamento pela exposição, assim como a satisfação em estar podendo administrar seu 

dinheiro para sair e almoçar, assim como estar num lugar junto com pessoas normais e 

bacanas, palavras ditas pelos acolhidos. 
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Imagem: 76 
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:  

 

Imagem  78 – O fio da vida 

 

Disponível em: http://multiflorafernandopolis.blogspot.com  

 

Tudo o que acontece com a Terra,  

acontece com os filhos e filhas da Terra. 

 O homem não tece a teia da vida; 

 ele é apenas um fio.  

Tudo o que faz à teia, ele faz a si mesmo. 

Cacique Seatlle 
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           Em Arteterapia é preciso acreditar e olhar a vida com esperança e possibilidades. Olhar 

a vida é ver o mundo que nos cerca com a alma e com o coração. Não é a toa que procura-se 

tal ofício. Não existe acaso e sim sincronicidade, como diria o grande mestre Jung. Tal 

compreensão, só  é possível se acreditarmos em transformação humana, na capacidade de 

cada ser encontrar seu caminho e espaço, no seu próprio tempo. A arte e os fundamentos da 

psicologia analítica nos servem como base para que possamos construir juntos com cada 

personagem uma história de sucesso, reconstrução e encontro consigo mesmo. O processo 

terapêutico, nada mais é do que poder tecer com respeito e atenção cada história, num espaço 

adequado de lugar  e tempo, com a utilização das grandes possibilidades de materiais, 

linguagens e modalidades expressivas artísticas e a disponibilidade interna de cada cliente, 

tendo como seu acompanhante o arteterapeuta. Portanto, neste contexto e a partir da 

experiência de vida adquirida e aprendizado com cada acolhido é que foi possível ver cada fio 

de suas vidas serem recuperados. É necessário ressaltar que a coragem de enfrentar o 

problema da drogadição de homens egressos de rua, suas perdas, sofrimentos e esgarçamento 

de alma. E isso, só foi possível quando a voz  do coração ressoou como o principal fio da vida 

e este foi o responsável em conduzir  esta história. 

           Nos primeiros encontros a compreensão do que se passava era confusa, pois a 

desestruturação do grupo era nítida, assim como o sentimento de abandono do próprio corpo e 

da vida, conduzindo a uma desmotivação, falta de amor próprio, de sentido e apresso pela 

própria vida e como conseqüência a baixa estima. O não acreditar em suas próprias 

possibilidades deixavam que eles fossem perdando a ligação com o que tem de mais sagrado – 

eles mesmos. Tais características , comportamentos e sintomas são presentes e pertinentes à 

usuários de droga, com o agravante de ter a rua como seu espaço de vida. O não desejo de 

realizações, a reafirmação de que não eram nada e que perderam tudo faziam que seus 

discursos nos mostrassem como uma bússula para uma escuta mais atenta, para que a  cada 

encontro, se pudesse construir e um caminho a percorrer e a importância  de fazê-los acreditar 

em si e olhar com esperança um as possibilidades de mudança. Portanto ressalto aqui alguns 

relatos de falas, que no início eram resumidos a sussurros e gestos observados deste grupo 

durante as sessões de arteterapia: 

 “Não sei fazer nada, foi ficar só observando” – M. 71 anos 

“ Achei que não gostar de fazer isso não, mas parece que é diferente” , “ Sou muito agitado, 

estressado, inquieto mesmo. Mas, sinto paz e calma quando venho pra cá.”  – Er. 20 anos 
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“ Não quero fazer nada, não tenho idéia pra nada...”. - Ed. 45 anos 

‘ Quando chega a hora de vim pra cá fico pensando o que venho fazer aqui. Mas, quando 

chego esqueço de tudo, parece que tudo de ruim sai.” -  J.J. 47 anos 

“Engraçado, nunca imaginei fazendo essas coisas sem está drogado ou bêbado e aqui é tão 

engraçado, dancei Xuxa e achei bom!!!...” - F.A. 63 anos 

“ Agora penso em sair daqui, refazer a minha vida e ser feliz...não quero mais voltar pra rua. 

Peço aqui sempre luz e paz!  - C.C. 64 anos 

“ Eu tenho que agrader a voc~es, muito o que fazem por nós. O tempo, as coisas que trazem, 

o que fazem aqui com a gente...Nossa é muito bom. Deus abençoes muito vocês.”. - M. 71 

anos 

“Quando eu sair daqui eu vou sempre pensar em tudo que a gente faz e diz aqui, vai me 

ajudar a dar força.”G. – 65 anos 

“ As vezes não quero vim pra cá não, dá preguiça. E aí penso que vocês vem de longe, trazem 

tanta coisa, são tão carimnhosas com  agente que me sinto culpado. Me arrependo e venho.. 

Aí é só felicidade”. -  Al. 37 anos 

“ Qual é o nome disso mesmo arte terapia, é isso... terapia e arte, dá um bom samba! C.C. 64 

anos. 

 

          Aos poucos e a cada encontro foi se observando benefícios  o quanto a criação e 

efetivação de um espaço de escuta e de criatividade. Cada sessão realizada com a preocupação 

de se estabelecer um centro, um ritual de troca de energia e o desenvolvimento das atividades 

adequadas funcionaram como uma primeira revelação e posterior urdidura dos fios contidos, 

soltos e esgarçados destas almas, que até então se encontravam perdidas e na escuridão do seu 

próprio ser. Ressalto a  mudança de hábitos e comportamentos do grupo vivida e observada à 

cada sessão, como se  cada encontro fosse dado mais um ponto, mais um alinhavo rumo ao 

processo de busca e encontro consigo mesmos. Percebi que esta trajetória não foi fácil para o 

grupo, e muito menos para mim que os acompanhava durante os seus processos, mas reintero 

que o início do reencontro entre este homens consigo foi possível quando comecei a olhar 

cada um e sua forma de ser e expressar com esperança e fé. E portanto, o poema que encontra 
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em ANEXO I vem para reforçar  a importância da simplicidade e da esperança em se 

trabalhar com arteterapia. 

          Devido ao tempo de estágio ser limitado para a elaboração do estudo monográfico,  e a 

convivência com o grupo ter sido breve, para abranger tantas outras questões que estão em 

torno do problema da drogadição e dos moradores de rua, recomendo não só a ampliação, mas 

como a continuidade deste estudo com outros grupos similares. 
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Olhar de Esperança 

Uma folha pequenina surge do nada 

Observo com atenção seu crescimento 

Anunciando o começo, tão delicada! 

Nunca desisto do renascimento! 

 

Se a planta se foi, não vingou 

Espero novamente que reapareça 

Rego com a terra, dou amor 

E o meu olhar torce que ela cresça 

 

 

Na terra de um simples e pequeno vaso 

O adubo será o meu amor e meu carinho 

Olhar de esperança e não de descaso 

Faz renascer o verde enfeitando o caminho 

 

 

Um caminho subjetivo, eu sei 

Mas em tudo vejo a esperança 

Na força da natureza, sempre acreditei 

Na simplicidade brota a importância 

 

Katia Naegelle!


