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RESUMO 

 

 

Este estudo monográfico investiga a contribuição da arteterapia para o reencontro com 

a Ecologia Profunda, e estuda o uso do barro no trabalho arteterapêutico como material 

facilitador deste reencontro. Apresenta, em caráter ilustrativo, relato de trabalho no qual se faz 

uso de modelagem com barro realizado com crianças em projeto arteterapêutico desenvolvido 

em uma instituição na cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

Palavras-chave: Arteterapia – Ecologia Profunda – Modelagem – Barro – Criança. 
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ABSTRACT 
 

 

This thesis investigates the contribution of art therapy in the reencounter with Deep 

Ecology, and studies the use of clay in the art therapy work as a facilitator to this reencounter. 

Presents, in an illustrative manner, a description of a work that uses modelling clay with 

children in an art therapy project developed in an institution in the city of Rio de Janeiro. 

 

Key words: Art therapy – Deep Ecology – Modelling – Clay – Children  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Pondo-se no encalço da sua bem-aventurança, 

você se coloca numa espécie de trilha que 

esteve aí o tempo todo, à sua espera, e a vida 

que você tem de viver é essa mesma que você 

está vivendo. Onde quer que esteja – se estiver 

no encalço da sua bem-aventurança, estará 

desfrutando aquele frescor, aquela vida 

intensa dentro de você o tempo todo.  

Joseph Campbell  

 

Creio estar percorrendo meu caminho da bem-aventurança, e é por este caminho que 

venho desde sempre trilhando minha história até aqui, construindo um mosaico de 

diversidades que em algum momento se encontram e dão forma a belas esculturas.  

Seguindo o percurso norteado pelo coração, a cada encruzilhada, escolhia o caminho 

que me parecia mais verdadeiro. Em muitos momentos, não sabia ao certo o que me levava a 

estar ali, mas algo dentro de mim sabia que era ali mesmo que tinha que estar, porque estava 

feliz e sentia que, de alguma forma, nutria-me daquela experiência. 

Foi assim que ingressei no curso de Graduação em Licenciatura em Artes Plásticas, e 

foi neste curso que tive a oportunidade de mergulhar no universo das artes e experimentar 

suas possibilidades. Conquistei uma bagagem que me é muito útil e me ajudou a construir 

parte do que sou. Conheci histórias das artes acompanhando cada passo da humanidade, 

conheci pessoas maravilhosas, conheci autores e pensadores que me guiam, e conheci 

diversas técnicas em artes plásticas, nas quais me aprofundei e percebi que podia explorar 

muito mais aquele universo do fazer criativo.  

Nas aulas e oficinas de artes que realizei com crianças de rua e crianças de baixa 

renda, priorizava o fazer criativo – os trabalhos eram voltados à experimentação dos trabalhos 

artísticos para um encontro com a criatividade – e pude perceber como esse exercício fazia 

bem para a auto-estima daquelas crianças, assim como pude perceber também a riqueza de 

conteúdos simbólicos que surgiam em cada trabalho realizado por eles, e as emoções e 

sentimentos que dali faziam brotar. Era uma pena não saber o que fazer com aquelas 
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informações, podia apenas acolhê-las. Continuei nessa pesquisa do uso das artes plásticas 

como ferramenta para estimular o ser criativo. Foi quando conheci Nise da Silveira e a 

Arteterapia. Um mundo se descortinou em minha vida! Não era ali, no curso de Artes 

Plásticas que encontraria o respaldo que precisava para seguir com o que acreditava, mas 

encontrei diversas outras coisas. Buscaria em outros lugares o que precisava para seguir meu 

caminho. 

Paralelo a esses estudos e descobertas, existia a excitação de uma alma impulsionada 

pela eterna busca, com olhar atento e curioso sobre o homem e seu funcionamento emocional 

e psíquico. Sempre na busca do autoconhecimento e procurando entender os mistérios da 

psique.   

E foi assim, naturalmente seguindo o caminho da bem-aventurança e juntando esses 

dois universos que tanto me encantam e me movem na vida que, depois de concluir a 

graduação, cheguei onde estou: na Arteterapia, onde venho encontrando fundamento para 

minhas crenças e onde um universo encantador vem se revelando pra mim.   

Com este trabalho monográfico não foi diferente, foi como se sempre estivesse ali, 

mas precisava ser lapidado e, aos poucos, auxiliada pela minha orientadora, fomos quebrando 

suas arestas até chegar a esse tema.  

Iniciamos a pesquisa com o foco na relação entre Arte Popular e Arteterapia. Para 

facilitar a pesquisa, decidimos priorizar um material expressivo muito utilizado pelos artistas 

populares: o barro. Dentro desta pesquisa, minhas experiências pessoais emergiram, trazendo 

com elas lembranças da infância, e de outros momentos onde o barro esteve presente. 

Procurando unir meu anseio de investigar o fazer criativo no universo infantil ao uso do barro 

como material expressivo, encontramos um foco para aprofundar a pesquisa. 

Trazer o estudo da expressão do universo infantil através do uso do barro como 

material expressivo em Arteterapia é como explorar e dar um significado teórico às minhas 

próprias vivências e sensações, é dar nome e forma àquilo que sempre me envolveu e seduziu, 

é contemplar minha intuição e dar respaldo às minhas buscas no universo das artes.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente estudo monográfico tem como objetivo investigar o uso do barro na práxis 

arteterapêutica como material facilitador do reencontro com a natureza, e pretende relatar a 

contribuição da Arteterapia como campo de conhecimento transdisciplinar, para a educação 

do sensível e para a vivência da Ecologia Profunda. 

Arteterapia é um processo terapêutico, transdisciplinar, que se utiliza de linguagens 

expressivas diversas para configurar imagens. A materialidade inerente ao processo 

arteterapêutico permite o confronto e atribuição de significados às informações provenientes 

de níveis mais profundos da psique.  

Neste estudo, utiliza-se a abordagem junguiana na arteterapia. Segundo Angela 

Philippini,  
a abordagem junguiana parte da premissa de que os indivíduos, no curso natural de 
suas vidas, em seus processos de auto-conhecimento e transformação, são orientados 
por símbolos. 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. (...) Em arteterapia com abordagem junguiana, o caminho será 
fornecer suportes materiais adequados para que a energia psíquica plasme símbolos 
em criações diversas (2001, p.17). 
 

A cada transformação dos materiais, analogamente acontecem transformações no 
nível psíquico (2001, p.20). 

 

Na práxis arteterapêutica, a matéria – denominada por Bachelard de inconsciente da 

forma – a partir da qual se configuram as imagens, traz em si um significado.  

O material escolhido como suporte sobre o qual energias psíquicas seriam plasmadas 

em forma de símbolos, foi o barro. Acredita-se que este material traz a força vital da natureza 

em sua composição através dos quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Por oferecer contato 

com os elementos da natureza, proporciona o encontro com o original, o primordial.  

Ao entrar em contato com sua matéria-prima original e in natura estaríamos 

reverenciando a natureza e a nós mesmos. Para Álvaro Gouveia,  
diante da imagem amoldada e depois esculpida pelo analisando contam-nos muito 
de sua eternidade. O barro se enrola no imaginário do analisando, penetra no reino 
da pedra que há em seu interior (o Ego) ajudando-o a sonhar seus devaneios, os mais 
íntimos. E quando se ergue no objeto externo e o analisando se põe a manuseá-lo, a 
esculpi-lo, é a ele mesmo (analisando) que dá forma. (1989, p.57-58) 
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Acredita-se que pesquisar a poética de cada material, neste caso o barro, possibilita ao 

arteterapeuta o aprofundamento em sua prática.  

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a Arteterapia na categoria de 

técnica complementar de saúde, e conceitua saúde como o estado de bem-estar físico, mental 

e social. Acredita-se que a contribuição da Arteterapia está na prevenção, manutenção e 

recuperação da saúde. A Constituição da República Federativa do Brasil1

                                                             
1 Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, no artigo 196. 

 entende saúde “não 

mais como um bem-estar abstrato, circunscrito em si mesmo e intrínseco ao corpo individual, 

mas indissociável da condição da vida humana, digna, implicando a satisfação das 

necessidades vitais mais básicas e gerais do ser humano”. (SANTOS apud. RIBEIRO, 2006, 

p.5). Tal definição, ao ter um olhar sistêmico para a questão da saúde, permite um diálogo 

com o paradigma da Ecologia Profunda. 

A Ecologia Profunda, segundo Capra, é um “modo de consciência no qual o indivíduo 

tem uma sensação de pertinência, de conexidade, com o cosmos como um todo” (CAPRA, 

2006, p.26.) e vê o mundo como “uma rede de fenômenos que estão fundamentalmente 

interconectados e interdependentes. (...) Reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos 

e concebe os seres humanos apenas como um fio particular na teia da vida” (CAPRA, 2006, 

p.26.). 

Fritjof Capra (2006) acredita que os problemas de nosso tempo são sistêmicos, quer 

dizer, que estão interligados e são interdependentes, ou seja, não podem ser entendidos 

isoladamente. Acredita serem frutos de uma crise de percepção decorrente de uma visão de 

mundo obsoleta e inadequada para lidarmos com o planeta superpovoado e globalmente 

interconectado. 

Para solucionar esses problemas, Capra afirma ser necessário uma profunda mudança 

de percepção e de pensamento para garantir a sobrevivência do homem na Terra. O autor 

sugere uma nova postura diante do mundo, uma mudança de paradigma, ou seja, mudar “uma 

constelação de concepções, de valores, de percepções e de práticas compartilhados por uma 

comunidade, que dá forma a uma visão particular da realidade, a qual constitui a base da 

maneira como a comunidade se organiza” (CAPRA, 2006, p.24). 

Essa mudança de paradigma, que tem como base a visão ecológica profunda, concebe 

o mundo como um todo integrado, não mais como um sistema mecânico composto de blocos 

de construção elementares.  
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Na década de 70 do século passado, o filósofo norueguês Arne Naess fundou a escola 

filosófica com sua distinção entre “ecologia rasa” e “ecologia profunda”. Ecologia rasa 

baseia-se em valores antropocêntricos, ou seja, reconhece o ser humano situado acima ou 

distante da natureza. Ecologia profunda, paradigma que será trabalhado nesta monografia, 

baseia-se em valores ecocêntricos, centralizados na Terra, ou seja, vê o homem como parte 

integrante deste grande sistema que reconhece o valor da vida não-humana, que não separa os 

seres humanos do meio ambiente natural. 

 

 
(Imagem 01) 

 

 A ecologia profunda compreende o mundo não como uma coleção de objetos isolados, 

e sim como um todo interconectado e interdependente. Percebe o mundo como uma teia onde 
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todos os fenômenos estão interligados. O que acontece num espaço reverbera em outro. O ser 

humano é apenas um fio desta grande teia da vida, onde todos os seres vivos desempenham 

papel fundamental.  

Trata-se de um modo de consciência no qual o indivíduo tem a sensação de 

pertinência, de conexidade com o cosmos como um todo (CAPRA, 2006).  

Segundo Arne Naess (1985 apud CAPRA, 2006, p.26), a ecologia profunda consiste em 

formular questões mais profundas a partir da perspectiva das relações de uns com os outros, 

com as gerações futuras, e da consciência de que fazemos parte de uma grande teia de vida. 

Estas questões consistem em analisar e discutir profundamente os antigos paradigmas, 

visando a construção de um novo. 

Ele afirma que,  
o cuidado flui naturalmente se o ‘eu’ é ampliado e aprofundado de modo que a 
proteção da Natureza livre seja sentida e concebida como proteção de nós mesmos. 
... se o seu ‘eu’ no sentido amplo dessa palavra, abraça um outro ser, você não 
precisa de advertências morais para demonstrar cuidado e afeição... você o faz por si 
mesmo, sem sentir nenhuma pressão moral para fazê-lo. ... Se a realidade é como é 
experimentada pelo eu ecológico, nosso comportamento, de maneira natural e bela, 
segue normas de estrita ética ambientalista. (apud CAPRA, 2006, p. 29) 

 

Capra conclui: “se temos a percepção, ou a experiência, ecológica profunda de sermos 

parte da teia da vida, então estaremos (em oposição a deveríamos estar) inclinados a cuidar de 

toda a natureza viva” (2006, p.29). 

Podemos concluir que o indivíduo, quando em contato com a natureza, se torna 

consciente da teia da vida da qual faz parte e de que pertence a uma totalidade interligada e 

interdependente e, deste modo, experimenta outra dimensão de valores da vida, estabelece 

vínculos afetivos com o outro, interagindo com o mundo na dimensão do carinho e do afeto, 

demonstrando cuidado e zelo para com a vida humana e não-humana.   

Leonardo Boff relata sobre a urgência de um novo paradigma de convivência que 

funde uma relação mais benfazeja com a Terra e inaugure um novo pacto social entre os 

povos no sentido de respeito e de preservação de tudo o que existe e vive, para que 

consigamos atravessar uma crise civilizacional generalizada (BOFF, 2008).  

Acredita que o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado, que “abrange mais 

que um momento de atenção, zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, 

preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro” (idem, p.33). 

Segundo ele (2008), o cuidado é na realidade o suporte real da criatividade, da liberdade e da 
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inteligência, acredita que a verdadeira essência do ser humano reside no cuidado. E nos alerta 

dizendo que não devemos buscar o caminho da cura fora do ser humano, “o ethos está no 

próprio ser humano, entendido em sua plenitude que inclui o infinito. Ele precisa voltar-se 

sobre si mesmo e redescobrir sua essência que se encontra no cuidado”. (BOFF, 2008, p.191) 

Boff remete-se à sabedoria ancestral, e cita a seguinte fábula-mito: 
 
Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve 

uma idéia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto 
completava o que havia feito, apareceu Júpiter. 

Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom 
grado. 

Quando, porém, Cuidado quis dar nome à criatura que havia moldado, Júpiter 
o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. 

Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis 
também ele conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo 
da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. 

De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este 
tomou a seguinte decisão que pareceu justa: 

“Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, pois, de volta este espírito por 
ocasião da morte dessa criatura. 

Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta o seu 
corpo quando esta criatura morrer. 

Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará 
sob seus cuidados enquanto ela viver. 

E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido 
eu: esta criatura será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que significa terra 
fértil”. (2008, p.46). 

 

Esta fábula-mito nos mostra que, sem o cuidado, o ser humano se faria inumano. 

Conta que o cuidado é a essência do ser humano, que é o cuidado que enlaça todas as coisas, 

ele é anterior ao espírito e ao corpo, que “faz surgir o ser humano complexo, sensível, 

solidário, cordial, e conectado com tudo e com todos no universo”. (2008, p.190). 

Boff acredita que para atravessarmos esta crise civilizacional, precisamos de respostas 

que não se encontram prontas, mas que vêm sendo formuladas pelo conjunto de pessoas que 

ensaiam práticas significativas em todos os lugares do mundo que se orientam por um novo 

sentido de viver e de atuar. Estas pessoas contribuem para o crescimento do novo paradigma 

de re-ligação, de re-encantamento pela natureza e de com-paixão pelos que sofrem; inaugura-

se uma nova ternura para com a vida e um sentimento autêntico de pertença amorosa à Mãe 

Terra. (BOFF, 2008, p.25-26) 

Acreditamos que a arteterapia , como campo de conhecimento transdisciplinar,  que 

atua visando a prevenção, manutenção e recuperação da saúde, proporcionando, através de 

modalidades expressivas, o olhar para si mesmo, buscando ativar potencialidades e contribuir 
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para a construção de modos mais harmônicos de comunicação, interação e “estar no mundo”, 

esteja contribuindo para a construção deste novo paradigma, em parceria com um conjunto de 

pessoas que cultivam formas mais harmônicas de convivência com o mundo.  

Diante desta concepção, pretendemos investigar a contribuição da Arteterapia como 

meio de acesso aos valores da Ecologia Profunda. Como o trabalho de campo apresentado a 

título de ilustração foi realizado com crianças, torna-se necessário a definição de dois 

arquétipos, considerados pelo autor junguiano Erich Neumann, como fundamentais ao 

processo de criação da consciência – o arquétipo da Mãe e o Arquétipo do Pai.  

Arquétipos são “formas estruturantes herdadas, que são comuns a todo ser humano, 

embora se manifestem de maneira diferente de acordo com as culturas” (DINIZ, 2008, p.89). 

Mesmo sabendo que todo arquétipo é dual, neste estudo preferiu-se abordar apenas sua 

face positiva. No entanto, em alguns momentos, a face negativa dos arquétipos esteve 

presente nas produções simbólicas.  

O Arquétipo da Mãe, segundo Erich Neumann, 
simboliza a nutrição, satisfação da sede, segurança, calor, proteção, prazer, não-
estar-sozinho, relacionamento, superação da dor e do desconforto, possibilidade de 
repouso e sono, um sentimento de estar em casa no mundo e na vida como um todo 
(1995, p.27). 
 

O Arquétipo do pai, segundo Erich Neumann,  
apresenta um certo aspecto formal bem distinto de seu conteúdo como formador e 
como legislador. Este varia em cada cultura; ele sempre faz as leis, mas o conteúdo 
das leis varia. Ao legislar, esse deus sempre cria e impõe ordens de vida que 
restringem a natureza; isso é arquetípico; mas o tipo e o conteúdo da ordem, o 
caráter daquilo que é ordenado, permitido ou proibido, varia com o tempo e com a 
cultura (1995, p.157). 

 

A partir da comparação de trabalhos realizados com crianças da mesma faixa etária e 

classe social nas cidades de Brasília e do Rio de Janeiro, verificou-se que aquelas, moradoras 

de Brasília, que viviam em contato maior com a natureza, apresentavam maior concentração e 

vinculação afetiva entre si e para com as propostas apresentadas. Diante desta observação 

surgiram reflexões sobre a atual configuração mundial cada vez mais urbana e os indivíduos 

cada vez mais distantes do contato com a natureza. Estas reflexões levam à inquietação de 

saber como os habitantes destes espaços urbanos poderiam experienciar este contato tão 

importante para um desenvolvimento saudável e de encontro consigo mesmo, como aponta a 

Ecologia Profunda. A partir desta constatação, formularam-se as seguintes questões, 

norteadoras deste estudo: 
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 . qual a contribuição da práxis arteterapêutica para a iniciação ao paradigma da 

Ecologia Profunda? 

. como o barro, por ser um material natural, pode facilitar o reencontro com a natureza 

no setting arteterapêutico? 

Este projeto foi estruturado dentro do modelo bibliográfico de pesquisa, utilizando-se, 

como ilustração, o trabalho de campo realizado na Casa de Luciá, localizada no bairro Lins de 

Vasconcelos, na cidade do Rio de Janeiro. Integram o projeto de Arteterapia realizado nesta 

casa, dois grupos de crianças, um com seis integrantes com faixa etária entre oito e nove anos, 

e outro com quatro integrantes de dez anos de idade. Foram sessões semanais com duração de 

uma hora cada, totalizando sessenta, sendo três destas dedicadas ao trabalho com o barro. 

O primeiro capítulo abordará aspectos da prática arteterapêutica, e a especificidade da 

abordagem junguiana em Arteterapia, O segundo capítulo apresentará aspectos relativos ao 

tema do presente estudo, registrando aspectos da utilização terapêutica do barro.  

No terceiro e quarto capítulos, o barro será tratado em relação ao trabalho com o 

universo infantil; sendo que no terceiro será enfatizada a importância do contato com a 

natureza para a educação de crianças de acordo com o paradigma da Ecologia Profunda e, no 

quarto capítulo, será apresentado, como ilustração aos capítulos anteriores, o uso do barro em 

um projeto arteterapêutico desenvolvido com crianças, em uma instituição de apoio sócio-

educativo na cidade do Rio de Janeiro.  

Cabe ressaltar que o presente estudo monográfico não pretende esgotar o tema, 

apresentando-se como contribuição inicial para a reflexão sobre estes aspectos específicos da 

práxis arteterapêutica. 
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CAPÍTULO 01 
 

 

Arteterapia 
 

 

 
Modelando a mim mesma (Imagem 02)2

                                                             
2 Processo de modelagem de peça produzida pela autora deste estudo em trabalho arteterapêutico. 

 

 

Arteterapia é um processo terapêutico que faz uso de diversas modalidades 

expressivas para materializar uma série de símbolos, estes, segundo a abordagem junguiana 

pela qual se guiará este trabalho, sinalizam o percurso da individuação. Através dessas 

modalidades, imagens simbólicas provenientes de níveis profundos da psique, o self, ganham 

forma e, aos poucos vão sendo apreendidas pela consciência. Jung explica que “quando as 

partes inconscientes da personalidade se tornam conscientes, produz-se não só uma 

assimilação delas à personalidade do eu, anteriormente existente, como, sobretudo uma 

transformação dessa última” (1984, p.228). Neste sentido, a Arteterapia é a busca dessa 

transformação. 
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Ao buscarmos a origem do uso das modalidades expressivas como processo 

terapêutico, concluímos que a arte vem acompanhando a história da humanidade. Se 

voltarmos nosso olhar para tempos longínquos, há cerca de 35.000 anos atrás, para os 

primeiros registros de expressão artística encontrados até os dias atuais, constataremos que o 

homem já estabelecia diálogo entre conteúdos internos e externos através de produções 

simbólicas configuradas em pinturas, desenhos nas paredes e modelagens.  

 

 
Pintura rupestre (Imagem 03) 

 

Mais adiante, no século V antes de Cristo, vemos o emprego da arte para fins 

terapêuticos em Epidauro, centro de cura dedicado à Asclépio, onde enfermos assistiam à 

manifestações artísticas diversas e depois eram encaminhados para a “incubação”, momento 

de recolhimento para “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, 2001, p.14).  

No final do século XIX, são feitos estudos na área da psiquiatria sobre a relação da 

expressão artística com processos psicológicos. Jung, na década de 20, faz uso da linguagem 
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não-verbal, com imagens e símbolos surgidos do inconsciente de seus pacientes e expressos 

plasticamente.  

Há cerca de cinqüenta anos, pessoas como Florence Cane e Margareth Naumburg nos 

Estados Unidos, Adrian Hill na Inglaterra e Nise da Silveira no Brasil, contribuíram para a 

inclusão da Arte no processo terapêutico, iniciando uma nova metodologia de trabalho 

terapêutico.  

Osório César, no Brasil, desenvolve estudos sobre obras artísticas realizadas por 

internos do hospital psiquiátrico de Juqueri, em São Paulo, na década de 20. Na década de 30, 

Nise da Silveira inaugura no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro, a utilização da arte 

como instrumento facilitador da comunicação entre paciente e terapeuta. E trabalha, através 

da pintura, a inclusão social dos pacientes. (GALLO, 2008).  

Na década de oitenta, depois dos chamados “anos de chumbo” 3

Para a Arteterapia com abordagem junguiana, os símbolos provenientes do self _ o 

núcleo de saúde, equilíbrio e harmonia, que representa a totalidade da psique e essência de 

, que duraram de 1964 

a 1985, período de forte repressão artística e ideológica, os brasileiros reconquistaram a 

liberdade de expressão e criação, e a consciência coletiva apresentou-se em múltimplas 

manifestações culturais. Segundo Philipini,  
neste reflorescer coletivo, de expansão e autonomia criativa, mudanças e abertura 
também chegaram ao universo clínico. Houve um desenvolvimento significativo das 
chamadas Terapias Expressivas” e nessas trilhas de abertura, brotaram as primeiras 
sementes da Arte Terapia, através dos primeiros núcleos de trabalho. (2001, p.14). 

 

Desde então, observa-se uma ampla expansão da Arteterapia com o surgimento de 

novos núcleos de trabalho em todo o país. E, segundo a mesma autora (2001, p.14), “podemos 

pensar em Arteterapia como um processo terapêutico que resgata técnicas milenares de 

promoção, prevenção e expansão de saúde”. 

 

 

1.1 – A abordagem Junguiana em Arteterapia 
 

 

                                                             
3 Período da Ditadura Militar, em que o Brasil foi governado por militares, caracterizado pela falta de 
democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra 
o regime militar. Fonte de pesquisa: http://www.suapesquisa.com/ditadura. Acesso em 15 de fevereiro de 2009. 
 

http://www.suapesquisa.com/ditadura�


 

 

13 

cada um_ orientam o processo de autoconhecimento e transformação do indivíduo em sua 

trajetória de vida. É a individuação. Tais símbolos, precisam ser conhecidos e respeitados e, 

para isso, a Arteterapia se utiliza de materiais expressivos diversos. 

Ao dar forma às imagens do inconsciente, acredita-se que estas se organizem 

internamente no indivíduo e, então, encontrem espaço adequado para a transformação. Os 

conteúdos internos que se encontram confusos, durante o processo criativo, se organizam e 

através de imagens que se configuram na matéria, encontram suporte para que sejam trazidas 

à consciência por meio de símbolos. Estes símbolos, que emergem aos poucos, são 

gradualmente assimilados pela consciência, ampliando possibilidades de estruturação da 

personalidade, ativando potencialidades e contribuindo para a construção de modos mais 

harmônicos de comunicação, interação e “estar no mundo” (PHILIPPINI, 2001, p.15). Estas 

vão progressivamente ampliando a personalidade do indivíduo que se permite criar.     

Segundo PHILIPPINI (2001, p.51),  
a matéria-prima antes difusa e fugidia ganha um continente. Assim, à etapa de dar 
forma, segue-se a possibilidade de IN-FORMAR, cumprindo-se a função 
transcendente. A forma permite que surja a compreensão, a codificação e a 
atribuição gradual de significado pela consciência. O desdobramento seguinte é que, 
da informação, surge a possibilidade de transformação, ou seja, a “ação de atravessar 
a forma” e já se está pronto para um novo estágio de funcionamento, comunicação e 
expressão. (...) O fluxo de energia psíquica presente nestes mecanismos expressivos 
permite que a função transcendente reúna opostos psíquicos, criando conexões mais 
fluentes entre consciente e inconsciente.  
A energia psíquica, antes retrovertida e contida anteriormente nestes conteúdos 
inconscientes, é libertada, favorecendo uma transformação significativa das questões 
e queixas traduzidas no inicio do trabalho terapêutico. 
 

Bachelard (2008, p.17) explica que 
o psiquismo é animado por uma verdadeira fome de imagens. (...) Assim que a mão 
toma parte da fabulação, assim que as energias reais estão envolvidas numa obra, 
assim que a imaginação atualiza suas imagens, o centro do ser perde a sua 
substância de infelicidade. A ação se torna no mesmo instante o nada da 
infelicidade. O problema que se coloca é então a manutenção de um estado 
dinâmico, o restabelecimento das vontades dinâmicas numa ritmanálise de 
ofensividade e de domínio. A imagem é sempre uma promoção do ser”. 

 

A matéria, a partir da qual se configuram imagens, desempenha papel fundamental no 

processo arteterapêutico. Cada modalidade expressiva traz em si um significado e 

propriedades terapêuticas particulares que proporcionam experiência única que conduz a 

caminhos de transformações psíquicas distintos.  
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Philippini diz que  
a arteterapia, através do manuseio e experimentação de materiais diversos nas 
múltiplas modalidades expressivas, em atmosfera acolhedora e protegida, (...) vai 
auxiliar no despertar da sensorialidade, aguçando a sensibilidade, a percepção e 
permitindo a vivência de momentos mais soltos e lúdicos. Ao explorar texturas, 
formas, curvas, cavidades, pontas, no reconhecimento da singularidade de cada 
material expressivo, somos beneficiados por suas propriedades terapêuticas. 4

é esta materialidade que registra e constrói, transforma, reconstrói e corporifica 
presenças internas, passo a passo, traço a traço, cor a cor. É nossa chance de ouvir o 
próprio self, descobrir o espaço da “verdadeira casa” interna, no meio do turbilhão 
de imagens e ruídos dispersivos na multidão. E assim cada indivíduo em sua 
singularidade terá um ou alguns materiais expressivos que serão mais produtivos 
para o trabalho arteterapêutico, permitindo caminhar “das mãos que nada podem 
fazer”, declarando ao mundo sua impotência, às “mãos da materialidade e da 
materialização”. 

 
 

E acrescenta dizendo que 

5

Dentre as modalidades expressivas utilizadas em arteterapia que auxiliam na 

caminhada rumo à individuação, trabalhamos com desenho, pintura, colagem, fotografia, 

construção de personagem, construção com sucatas e tantas outras. Este trabalho enfatizará a 

 
 

Gaston Bachelard (2008) reflete sobre a resistência da matéria, sobre a dialética do 

duro e do mole que, segundo ele, rege todas as imagens que nós fazemos da matéria íntima 

das coisas. Ele diz que, “as bases da imaginação material residem nas imagens primitivas da 

dureza e da moleza.” (p.16), e ressalta dizendo que 
no trabalho excitado de modos tão diferentes pelas matérias duras e pelas matérias 
moles que tomamos consciência de nossas próprias potências dinâmicas, de suas 
variedades, de suas contradições. Através do duro e do mole aprendemos a 
pluralidade dos devires, recebendo provas bem diferentes da eficácia do tempo. A 
dureza e a moleza das coisas nos conduzem – à força – a tipos de vidas dinâmicas 
bem diferentes.(p.16)   

 

Cabe ao arteterapeuta oferecer material adequado para que a energia psíquica encontre 

suporte para plasmar símbolos do inconsciente, para tanto, o arteterapeuta deverá conhecer os 

materiais com os quais trabalha, bem como suas propriedades terapêuticas. Pain ressalta que  
quanto mais o terapeuta domina o código, mais facilmente ele descobre valores 
(luminosidade, obscuridade, contrastes, passagens, etc.) com os quais o sujeito 
trabalha e pode melhor auxiliar a enriquecer sua linguagem e sua capacidade de 
simbolização. (1977 apud PHILIPPINI, 2001, p.27) 

 

                                                             
4 PHILIPPINI, Angela. Materialidade e Arteterapia. Artigo disponível em http://www.arteterapia.org.br. Acesso 
em 20 de março de 2009 
5 idem 

http://www.arteterapia.org.br/�
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modalidade expressiva da modelagem e dentro desta linguagem, o barro enquanto 

materialidade.  
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CAPÍTULO 02 
 

 

O Barro como materialidade em Arteterapia 
 

 

(...) Um pouco de chuva, o barro amolece, torna-
se plástico, molda-se, e logo renascem mais uma 
vez as esperanças, com novas figuras. (...)  

Paulino Cabral de Mello 
 

Como foi visto no capítulo anterior, o barro é uma materialidade que no contexto 

arteterapêutico será contactado através da modelagem. Este capítulo apresenta algumas 

considerações sobre a especificidade de sua utilização nesta modalidade expressiva.  

 

 
Barranco de argila (Imagem 04) 
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Material orgânico, facilmente encontrado na natureza e disponível para o usufruto do 

homem, o barro vem acompanhando o desenvolvimento da humanidade. Devido à sua 

plasticidade e maleabilidade enquanto úmido, permitindo ser moldado pelo homem, e à sua 

extrema dureza depois de seco ou cozido, proporcionando a cristalização da forma modelada, 

vem sendo, desde os primórdios, largamente usado para várias finalidades, como na 

fabricação de cerâmica para produzir artefatos diversos, que vão desde tijolos até utensílios 

domésticos – assim como na fabricação de utensílios cotidianos, objetos de arte e até mesmo 

como adobe para construção de casas, fornos etc. – é muito usado também na medicina 

natural, como compressa curativa, entre outros. No contexto deste trabalho abordaremos a 

questão da modelagem com o barro, forma habitualmente utilizada no processo 

arteterapêutico.  
 

 
(Imagem 05) 

 



 

 

18 

 
Preparação do barro para confecção de adobe (Imagem 06) 

 

 
Processo de construção de casa com adobe (Imagem 07) 
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Muro construído com adobe (Imagem 08) 

 

Desde a antiguidade, o material vem sendo empregado para produção de obras de arte 

(imagens 13, 14, 15, 16 e 17). No Brasil, é muito usado por artistas populares que encontram 

nas redondezas de suas moradias a matéria-prima ideal para modelar belas e significativas 

produções artísticas. Artistas como Mestre Vitalino, de Ribeira dos Santos – PE (imagem 07), 

Zé Caboclo, do Alto do Moura – PE (imagem 08), Antônio Poteiro, de Goiânia- GO (imagem 

09), Isabel Mendes da Cunha, do Vale do Jequitinhonha – MG (imagem 10), entre outros, são 

exemplos de artistas que usam o barro como suporte para sua arte onde configuram uma união 

de subjetividade e forma.  
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Zé Caboclo - Alto do Moura - PE    “Deus Bicho” – Antônio Poteiro - GO 

 (Imagem 09)                                                 (Imagem 10) 

 

 
Isabel Mendes da Cunha - MG (Imagem 11) 
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“Retirantes” - Mestre Vitalino - PE (Imagem 12) 

 

A característica do material e a forma como vem sendo usado nos permite o acesso às 

culturas ancestrais, pois seus objetos modelados e cristalizados a partir do barro ainda hoje 

são encontrados por arqueólogos. São objetos que ao serem modelados recebem as marcas da 

subjetividade de quem o modela. Fayga Ostrower afirma: 
formar importa em transformar. Todo processo de elaboração e desenvolvimento 
abrange um processo dinâmico de transformação, em que a matéria, que orienta a 
ação criativa, é transformada pela mesma ação. 

Transformando-se, a matéria não é destituída de seu caráter. Pelo contrário, 
ela é mais diferenciada e, ao mesmo tempo, é definida como um modo de ser. 
Transformando-se e adquirindo forma nova, a matéria adquire unicidade e é 
reafirmada em sua essência. Ela se torna matéria configurada, matéria-e-forma, e 
nessa síntese entre o geral e o único é impregnada de significações.  

Daí se nos apresenta outro aspecto que tanto nos fascina no mistério da 
criação: ao fazer, isto é, ao seguir certos rumos a fim de configurar uma matéria, o 
próprio homem com isso se configura.  

Quando vemos uma jarra de argila produzida há 5 mil anos por algum 
artesão anônimo, algum homem cujas contingências de vida desconhecemos e cujas 
valorizações dificilmente podemos imaginar, percebemos o quanto esse homem, 
com um propósito bem definido de atender certa finalidade prática,talvez a de 
guardar água ou óleo, em moldando a terra moldou a si próprio. Seguindo a matéria 
e soldando-a quanto à ‘essência de ser’, o homem impregnou-a com a presença de 
sua vida, com a carga de suas emoções e de seus conhecimentos. Dando forma à 
argila, ele deu forma à fluidez fugidia de seu próprio existir, captou-o e configurou-
o. Estruturando a matéria, também dentro de si ele se estruturou. Criando, ele se 
recriou. 

Em todas as matérias com que o homem lida se fará sentir sua ação 
simbólica. Em todas as linguagens, ao articular uma matéria, o homem deixa a sua 
marca, simboliza e indaga, movido por sua pergunta ulterior, que é pelo sentido do 
viver. Rearticulada, a matéria retorna ao homem. Na forma configurada, cada 
pergunta encerra uma resposta. (1997, p. 51-53). 
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Estes objetos, carregados de conteúdos simbólicos, quando encontrados por 

arqueólogos nos possibilitam o estudo e conhecimento de civilizações antepassadas, que 

deixaram registrados ali sentimentos, marcas de sua cultura e conteúdos profundos que 

traduzem uma época e uma forma de estar no mundo. Estes estudos nos proporcionam melhor 

conhecimento de nossa origem, o que nos permite resgatar nossas raízes e assim nos 

conhecermos melhor. 

Segundo Sonira Melo de Oliveira (2002), ao buscar objetos de barro nas escavações e 

profundezas de mares, arqueólogos buscam na verdade estabelecer a história humana e 

fortalecer o vínculo com seu antepassado. Encontram em peças que foram moldadas por mãos 

de todas as etnias e em todos os cantos do planeta, registros de nossos ancestrais, sua vida 

diária com lutas, conquistas, paixões, religiões, mitos, códigos de leis, danças, entre outros.  

 

 
Vaso de alça-estribo datado de 1 d.C. – 800 d.C. (Imagem 13) 
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Utensílio de barro encontrado em escavações (Imagem 14) 

 

 
Objeto de arte feito em cerâmica (Imagem 15) 
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Urna funerária (Imagem 16) 

 

 
Utensílio pessoal (Imagem 17) 
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Além de reverenciarmos civilizações passadas através de obras cristalizadas feitas a 

partir do barro, ao entrar em contato com sua matéria-prima original e in natura estaríamos 

também reverenciando a natureza e a nós mesmos.   

 

 

2.1- O Barro e os Quatro Elementos 
 

 

O Barro traz a força vital da natureza em sua composição através dos quatro 

elementos: terra, água, ar e fogo. No processo natural de germinação e crescimento da 

vegetação, estes elementos são fundamentais para que a semente germine com força e para 

que a planta cresça saudável e frondosa.  

No reino vegetal, na luta pela sobrevivência, a terra é a principal fonte de energia. É o 

sustento, por onde a planta firma sua estrutura e penetra suas raízes. Na terra, encontra 

nutrientes essenciais para seu crescimento e sobrevivência. A água é fundamental para seu 

desenvolvimento. É através da água que as raízes absorvem os minerais que estão disponíveis 

no solo. O ar, além da função de semeador, carregando as sementes e as depositando na terra, 

tem a função de aerar a terra abrindo caminhos para as raízes crescerem e penetrarem o solo. 

O fogo é responsável por quebrar a dormência das plantas e preparar a semente para as 

primeiras chuvas que estão para chegar e vem, através do sol, fazer a fotossíntese necessária 

para a sobrevivência da vida na Terra, além de promover o aceleramento da decomposição da 

matéria orgânica, produzindo húmus, alimento para a vegetação.  

Assim como acontece com as plantas, acontece com o homem que, ao trabalhar com o 

barro, deposita ali sua semente que encontrará na terra a cama fértil para germinar com 

segurança. O fogo da criatividade e do contato das mãos quentes quebra a dormência da 

semente que está sendo plantada ali: a imagem que está por vir. A chegada da água facilita a 

modelagem do material tornando-o mais maleável. O ar, “evoca o sopro divino, ‘o mito 

especial da criação do mundo e da espécie humana’” (ZALUAR, 1997, p.13). Ao trabalhar 

com o barro, o homem também encontra os elementos quando, segundo Sônia Saraiva (2008), 

com a água e a terra prepara a argila e com o fogo e o ar, cristaliza a forma.  
Terra, água, Ar e Fogo não são conceitos abstratos, são fatores materiais e forças 
vitais perceptíveis através dos nossos sentidos. Como fatores materiais, simbolizam 
os quatro estados da matéria. Segundo a física moderna, a terra é sólida, a água é 
líquida, o ar é gasoso, e o fogo é plasma ou energia irradiante. Representam também 
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as necessidades fundamentais de qualquer organismo avançado. Esses elementos 
transcendem a mera química material, são também forças vitais que atuam 
diretamente no homem. Eis uma característica própria da cerâmica; o artista lida não 
somente com a matéria nos seus diversos estados e nas suas transformações 
químicas mas lida também com energias vitais. (NAKANO apud SARAIVA, 2008, 
p.41) 
 
... O cosmo do barro, da argila, oferece um universo imediato e se vincula às quatro 
raízes, províncias matrizes de nosso universo: o ar, a água, a terra e o fogo. O 
analisando junto do barro vive no espaço intermediário. De um lado a massa fria, as 
trevas, do outro, o calor de suas mãos, a luz, o sopro de vida. (GOUVEIA, 1989, 
p.55-56) 
 

Por oferecer o contato com os elementos da natureza, proporciona o encontro com o 

original, o primordial. Sendo o Homem um ser natural, esse contato seria então, como um 

encontro consigo mesmo. Através da troca com o barro, o Homem, nascido do útero da Mãe 

Terra, estabelece um diálogo com a Grande Mãe, que a todo instante o sustenta e alimenta, 

oferece acolhimento e aconchego.  

 

 

2.2 - Modelagem 
 

 

Segundo Pain e Jarreau, a atividade de modelagem poderia ser definida como “aquela 

de um corpo que faz um outro corpo.” (PAIN e JARREAU, 2001, p. 127). Sendo uma 

linguagem que convida à capacidade de discriminação e de controle das sensações 

sinestésicas, revela a prioridade da objetividade que, de acordo com a autora, pode ser 

esquecida na representação plana.  

Sob a pressão das mãos, a massa a ser trabalhada – seja ela papier mache, plastilina, 

biscuit, massa comestível ou o barro – se transforma de maneira irreversível e imediata.  

Sendo uma modalidade expressiva que apela diretamente ao corpo, tendo como único suporte 

a massa a ser manipulada, requer um compromisso maior de toda a postura e da dinâmica do 

corpo, desencadeando mais rapidamente uma resposta emotiva e uma atenção afetiva mais 

ligada ao processo que ao resultado. Na modelagem, a massa, encarnando a inércia absoluta, 

demanda ser transformada para adquirir significado (PAIN e JARRAU, 2001). Em 

arteterapia, acreditamos que, ao transformar a massa atribuindo-lhe significado, analogamente 

processos de transformação subjetivos correm na pessoa que a manipula.  
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Diante da afirmação de Sara Pain, acredita-se que pesquisar a poética de cada material, 

possibilita ao arteterapeuta o aprofundamento e enriquecimento de sua prática. Neste estudo, 

optamos por investigar o barro e suas possibilidades como uma das materialidades utilizadas 

no processo arteterapêutico com crianças. O capítulo a seguir apresentará mais algumas 

considerações sobre esta modalidade específica focando-a através do barro enquanto 

materialidade a ser trabalhada.  

 

 

2.3 – O barro no setting arteterapêutico 
 

 

O “ser” do barro é massa que, unida à 
faculdade de formar imagens que o 
analisando possui, e ao calor de suas mãos, 
pode transformar, construir um  
mundo vivo. 

Álvaro Gouveia 
 

Álvaro Gouveia, em seu livro “Sol da Terra”, que versa sobre o uso do barro em 

terapia, descreve seu percurso na tentativa de encontrar o material ideal para trabalhar 

juntamente com seus analisandos. O material encontrado vem a ser o barro: 
ao tentar como analista encontrar uma massa imaginária, uma massa originária, apta 
a receber a forma de minha própria matéria em ação e paixão, uma massa que fosse 
o ventre, o seio, o útero, a água, o mercúrio, o princípio de assimilação e o princípio 
de unidade radical da vida, percebi que na terra úmida do inconsciente e da 
imaginação cosmizante da matéria, as operações manuais induziam a imagem do 
homem feito do barro e retornando ao barro: “O senhor Deus formou, pois, o 
homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem se 
tornou um ser vivente. (GOUVEIA, 1989, p.55-56) 
 
a idéia de um homem moldado a partir do barro da terra, de ser esse barro a matéria-
prima em que repousa o segredo básico do homem e na qual Deus se espelharia para 
construir o homem; toda essa valorização substancial dada ao barro equivale, no 
plano psicológico, à única valorização que marca um elemento da natureza com um 
caráter tão propício à fecundação, ao feminino transformador das atitudes e emoções 
humanas. (GOUVEIA, 1989, p.58-59) 
 

No trabalho com o barro, existe a possibilidade do Homem se conhecer melhor, entrar 

em contato com seus sentimentos profundos ao interagir com o material. Buscando dar forma 

ao objeto, transfere para aquela massa semelhante a ele os seus conteúdos internos. 
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Segundo Álvaro Gouveia,  
o barro se enrola no imaginário do analisando, penetra no reino da pedra que há em 
seu interior (o Ego) ajudando-o a sonhar seus devaneios, os mais íntimos. E quando 
se ergue no objeto externo e o analisando se põe a manuseá-lo, a esculpi-lo, é a ele 
mesmo (analisando) que dá forma. (1989, p.57-58) 

 
a natureza misteriosa do barro foi que proporcionou ao ser humano um 
conhecimento mais profundo de si mesmo. A partir da estrutura oculta do barro o 
homem vem se descobrindo quando pelo calor de suas mãos faz da terra molhada a 
confidente de imagens carregadas de emoções vividas e por viver. No barro o 
homem cria e é criado. Vivencia a si mesmo como criatura e criador. (1989, p.59) 

 

Por ser um material maleável e orgânico, ao receber o calor do toque e a pressão das 

mãos de quem o manipula, é passível de mudança de temperatura e consistência. Sob a 

influência do toque e pressão, a massa mole se transforma, assumindo nova configuração 

plástica, podendo se adaptar ao gesto do manipulador que, por sua vez, transforma-se e se 

adapta à alteração da forma da argila.  

Ao ser tratada e trabalhada, a argila exige que o corpo inteiro do manipulador se torne 

presente, convoca-o para um diálogo onde precisa estar atento e ativo. A cada movimento, 

surge uma nova configuração passível de mudanças e adaptações. E assim como numa dança, 

material e manipulador interagem transferindo de um para o outro seus estímulos e 

constelando em seus corpos novas imagens. Na mobilização da dança, ambos se tornam um e, 

como resultado da fusão de quem trabalha e do material expressivo trabalhado, ambos se 

configuram em novas formas. Símbolos que se formam a cada gesto, intenção, respiração, 

pressão, a cada sentimento que emerge, pensamento, intuição, sensação. A cada “passo dessa 

dança” surge uma nova figura, fruto dos conteúdos mais profundos que o homem permite 

constelar na matéria através deste movimento de entrega e dedicação por parte do homem e 

do barro (argila). Na argila se configuram formas que abrigam em sua concretude imagens 

projetadas pelo manipulador e, no homem, configura-se um estado de espírito, através de sua 

postura corporal, assim como o surgimento de novos sentimentos, frutos dessa interação. 

 

Katsuko Nakano descreve a importância do relacionamento entre o manipulador, no 

caso o ceramista, com o barro e o encontro do equilíbrio a partir do manuseio do material:   
a importância do relacionamento do ceramista com esses elementos não está apenas 
no fato de lidar com matéria e energia. Compondo minerais, manipulando a ação do 
calor e do ar sobre a argila, ele busca o equilíbrio entre esses elementos no seu plano 
material e energético e acaba encontrando seu próprio equilíbrio no mundo. (1989 
apud SARAIVA, 2008, p.42) 
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Na dança, em que homem e barro interagem, o inconsciente se manifesta 

concretamente por meio de imagens, podendo desencadear conteúdos profundos que antes 

estavam escondidos por detrás das amarras do inconsciente. Conteúdos ocultos como o de 

raiva, alegria, tristeza, mágoa, prazer, ressentimentos, confusões, desejos, que muitas vezes 

não conseguem se apresentar por meio da expressão verbal e encontram no fazer artístico uma 

ponte para a expressão. Ao trazer estes conteúdos à tona, a pessoa encontra um caminho para 

o equilíbrio e uma direção para a individuação. “Este processo colabora para a compreensão e 

resolução de estados afetivos conflitivos, fornecendo a estruturação e expansão da 

personalidade através do processo criativo.” (PHILIPPINI, 2001, p.17). 

Angela Philippini diz que 
o símbolo tem uma função integradora e reveladora do eixo de si mesmo (eixo ego-
self) entre o que é desconhecido – inconsciente individual e coletivo – e a 
consciência. O símbolo aglutina e corporifica a energia psíquica, permitindo ao 
indivíduo entrar em contato com níveis mais profundos e desconhecidos do seu 
próprio ser e crescer com estas descobertas. O símbolo constelado com a ajuda dos 
materiais expressivos dinamiza e facilita a estruturação e transformação dos estados 
emocionais que lhe deram origem. (op. cit. p.19) 
 

Em arteterapia, assim como em outros trabalhos terapêuticos, o barro é amplamente 

utilizado por ser um material que, além de permitir a interação profunda entre homem e 

matéria, é de grande riqueza e oferece múltiplas utilidades e possibilidades de uso em sessões 

terapêuticas.  

Violet Oaklander, em seu livro “Descobrindo Crianças”, fala do trabalho terapêutico 

com crianças e a argila como sendo um dos seus materiais expressivos favoritos: 
a flexibilidade e maleabilidade da argila adaptam-na às necessidades mais variadas. 
Consideremos suas qualidades: ela é maravilhosa porque é mole, macia, sensual e 
faz sujeira, sendo atraente para qualquer idade. Promove a manifestação ativa de um 
dos processos internos mais primários. Proporciona a oportunidade de fluidez entre 
material e manipulador como nenhum outro. É fácil tornar-se uno com a argila. Ela 
oferece tanto experiência tátil quanto sinestésica. (...) ela aproxima as pessoas de 
seus sentimentos. Talvez por causa da sua fluidez, ocorre a união entre o meio e a 
pessoa que o usa. Freqüentemente ela parece penetrar na armadura protetora, nas 
barreiras da criança. Pessoas muito distanciadas do contato com seus sentimentos e 
que continuamente bloqueiam sua expressão, geralmente estão fora de contato com 
seus sentidos. A qualidade sensual da argila muitas vezes oferece a essas pessoas 
uma ponte entre seus sentidos e seus sentimentos. (1980, p.85) 

 
O barro, como “substância que tem o dom natural de se deixar moldar” (OLIVEIRA, 

2002, p.217), enquanto mole, tem a capacidade de ser transformado. Pessoas que se sentem 

inseguras ao interagir com o material e temerosas quanto ao resultado final e definitivo, 

experimentam, através do barro e sua maleabilidade, a possibilidade da construção, 
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desconstrução e reconstrução da “obra” sem que deixe marcas. A pessoa que modela pode 

fazer e refazer, desmanchar e reconstruir, além de não ter regras definidas para sua utilização, 

o que permite ao manipulador inseguro a alternativa da remodelagem até que se dê por 

satisfeito.  

Podemos nos deparar com algumas dificuldades impostas pelo próprio material, o que 

pode gerar resistência por parte de quem o manipula. Justamente por ser passível de mudança 

de temperatura e principalmente consistência, o barro, no trabalho manual, apresenta um 

empecilho ao primeiro contato: sua consistência dura que precisará ser trabalhada com muito 

esforço e dedicação para assumir uma consistência mais agradável e própria para modelagem.  

Essa característica do barro pode provocar uma reação muito comum de atração e 

repulsa por parte do manipulador. 
a mão trabalhadora e imperiosa aprende a essencial dinamogenia do real ao trabalhar 
a matéria que resiste e ao mesmo tempo cede, feita carne amante e rebelde. Assim 
acumula todas as ambivalências. O trabalho dessa mão necessita da justa mistura de 
terra e água para compreender o que significa matéria capaz de forma, substancia 
capaz de vida. No inconsciente do homem que amassa, o esboço é o embrião da 
obra, a argila é a mãe do bronze. Para compreender a psicologia do inconsciente 
criador, nunca será demais insistir nas experiências da fluidez, da maleabilidade. 
Nas experiências das massas, a água aparecerá claramente como a matéria 
dominadora. É ela que será objeto das fantasias, quando propiciará ao homem a 
docilidade do barro. (BACHELARD apud GOUVEIA, 1989, p. 56-57) 
 

Para ilustrar essa reação comum – e, no entanto, um tanto curiosa – de atração e 

repulsa do homem para com o barro, será usada como um exemplo uma experiência pessoal, 

na qual a autora deste estudo observa e registra sua relação com a argila durante um trabalho 

arteterapêutico, com o intuito de investigar em seu próprio corpo os efeitos gerados a partir da 

relação entre ele, naquele momento, e o trabalho de manipulação da argila, assim como sua 

energia criativa se expressava através do material escolhido. Como resultado desta auto-

análise, foi produzido um texto, onde a autora expõe minuciosamente cada passo do processo 

da confecção de sua “obra”. Observa-se, o quanto a narrativa seguiu o caminho trilhado pela 

relação de atração e repulsa gerada pelo material e o quanto este trabalho foi transformador. 

Segue abaixo um trecho sobre a experiência transformadora proporcionada pela ação da 

modelagem sobre o material:  

 

“... A temperatura fria da argila e sua consistência dura me deixam profundamente 

incomodada, gerando sentimento de repulsa. O tempo e força que demanda pra se tornar 
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maleável para a modelagem são também fatores geradores de angústia. Na medida em que 

trabalho com o material, o sentimento se transforma gerando grande prazer. 

Quando iniciei o processo do trabalho com a argila, optei por simplesmente sentir a 

textura e todas as sensações que ela me proporciona, pois não tinha a menor idéia da forma 

que gostaria de dar àquele objeto. Pensei em deixar que o próprio material sugerisse a 

forma. 

Comecei então a preparar o material para dar início à elaboração do objeto. A argila 

estava fria e dura, me exigia certo esforço para manuseá-la, todo o corpo era envolvido no 

movimento com o material. A condição física da argila me deixou angustiada. Enquanto 

amassava, a fim de deixá-la favorável para modelagem, a angústia crescia. Senti vontade de 

parar e colocá-la de lado para mais tarde voltar a mexer. Não adiantaria nada, pois a 

encontraria da mesma forma e seria tão difícil quanto. Continuei apenas amassando e 

sentindo a angústia e os pensamentos que fazia brotar. Fui me concentrando. Surgiu 

desconforto. A introspecção, a tristeza, a angústia, os pensamentos de profunda reflexão se 

faziam presentes até que uma necessidade enorme de explodir por dentro surgiu em mim me 

fazendo apertar a argila cada vez com mais força e agressividade. A esmurrava 

intensamente. Apertava liberando minhas tensões, trocava calor com a argila até que ela 

aquecesse. 

Na medida em que aquecia com o manuseio e troca com meu corpo, foi ganhando 

outra consistência e se tornando mais agradável e prazerosa. Sinto então, enorme prazer em 

tê-la em minhas mãos. Sua textura, temperatura, cheiro e consistência são tão agradáveis que 

ficaria horas amassando, sentindo passar pelos meus dedos, assumir uma forma, apresentar 

outra... Mas senti a necessidade de encerrar num objeto. Enquanto manuseava, observava a 

forma que sugeria e modelava a partir dela. Algumas formas daqui e dali foram se 

apresentando e como numa dança acompanhava as sutis formas que surgiam, e a cada 

ângulo que observava, daquele objeto que ia aos poucos tomando novas formas em minhas 

mãos, descobria uma nova face. Quando enfim percebi que estava pronto, quando me dei por 

satisfeita, me despedi do material com dificuldade e esperei secar.  

Num outro momento, analisando aquela forma um tanto abstrata e irregular, percebi 

a organicidade da minha criatividade. A partir da suposta falta de controle, fluidez e total 

entrega para o acaso, obtive um objeto firme e concreto, com três dimensões bem 
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trabalhadas, com acabamento cuidadoso e com limites bem definidos. Fiquei bastante 

satisfeita com o resultado”. 

 

      
Forma Orgânica (imagem 18)6   Forma Orgânica (Imagem 19) 

 

      
Forma Orgânica (Imagem 20)        Forma Orgânica (Imagem 21) 

 

                                                             
6 Objeto de argila resultante do trabalho arteterapêutico narrado acima (Imagens 18, 19, 20, 21, 22 e 23).  
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       Forma Orgânica (Imagem 22)             Forma Orgânica (Imagem 23) 

 

Observa-se que até mesmo esta reação provocada pelo material pode ser geradora de 

transformação na energia psíquica do manipulador que, naquele momento em que se percebe 

frente a uma situação de dificuldade, precisa investir energia para superar os limites impostos 

pelo material e assim conseguir, através da materialidade do objeto, constelar suas imagens. 

Segundo Bachelard, 
é no trabalho excitado de modos tão diferentes das matérias duras e pelas matérias 
moles que tomamos consciência de nossas próprias potências dinâmicas, de suas 
variedades, de suas contradições. Através do duro e do mole aprendemos a 
pluralidade dos devires. (...) a dureza e a moleza das coisas nos conduzem - à força - 
a tipos de vidas dinâmicas bem diferentes. (2008, p.16) 
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CAPÍTULO 03 
 

 

A Criança, a Natureza e o Barro 
 

 

A Natureza é a casa da criança. Ela precisa 
de ‘lugar para brincar’ e a Natureza é para 
a criança o lugar que melhor corresponde 
à sua própria natureza. 

Lydia Hortélio 

 

 
(Imagem 24) 

 

Gilberto dos Reis e Maria Alice Estrella, em seus textos citados abaixo 

respectivamente, exprimem o olhar do inconsciente coletivo que se traduz no arquétipo  
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da criança divina7

                                                             
7 Utilizo aqui o conceito do Arquétipo da Criança Divina empregado por Glória Garcez Pereira em sua 
monografia de pós-graduação em Arteterapia pela Clínica Pomar: “A criança interior, no dizer de Abrams 
(1999), ‘é tanto um fato em desenvolvimento como uma possibilidade simbólica. É a alma da pessoa, criada 
dentro de nós através do experimento da vida e é a imagem primordial do Self, o cerne mesmo de nosso 
individual. ’” (PEREIRA, 2008, p.10) 
 

.  
Ser criança é acreditar que tudo é possível. 
É ser inesquecívelmente feliz com muito pouco 
É se tornar gigante diante de gigantescos pequenos obstáculos 
Ser criança é fazer amigos antes mesmo de saber o nome deles. 
É conseguir perdoar muito mais fácil do que brigar. 
Ser criança é ter o dia mais feliz da vida, todos os dias. 
Ser criança é o que a gente nunca deveria deixar de ser. 
Gilberto dos Reis 
 
Ser criança 
Ser criança é estar de mãos dadas com a vida na melhor das intenções. 
É acreditar no momento presente com tudo o que oferece, é aceitar o novo e desejar 
o máximo. 
Ser criança é estar em constante estágio de aprendizado, é querer buscar e descobrir 
verdades sem a armadura da dúvida.  
Ser criança é ter um riso franco esparramado pelo rosto, mesmo em dia de chuva, é 
adorar deitar na grama, ver figuras nas nuvens e criar histórias.  
Ser criança é colar o nariz na vidraça e espiar o dia lá fora. É gostar de casquinha de 
sorvete, de bolo de chocolate, de passar a ponta do dedo no merengue.  
Ser criança é acreditar, esperar, confiar. E é ter coragem de não ter medo. 
Ser criança é saber embrulhar desapontamentos e abrir caixinhas de surpresas. 
Ser criança é ter sempre uma pergunta na ponta da língua e querer muito todas as 
respostas. 
Ser criança é misturar sorvete com televisão, computador com cheiro de flor, 
passarinho com goma de mascar, lágrimas com sorrisos. 
Ser criança é habitar no país da fantasia, viver rodeado de personagens imaginários, 
gostar de quem olha no olho e fala baixo. 
Ser criança é gostar de sentar na janela e detestar a hora de ir para a cama. 
Ser criança é cantar fora do tom e dar risadas se alguém corrige.  
Ser criança é ser capaz de perdoar e anestesiar a dor com uma dose de sabedoria 
genuína e peculiar. 
Ser criança é andar confiante por caminhos difíceis e desconhecidos na ânsia de 
desvendar mistérios. 
Ser criança é gostar da brincadeira, do sonho, do impossível. Criança é saber nada e 
poder tudo. 
Ser criança é detestar relógios e compromissos. É ter pouca paciência e muita pressa. 
E ser criança é, também, ser o adulto que nunca esqueceu da criança que foi um dia. 
O adulto que consegue se reencontrar com a criança que ainda vive no seu íntimo e 
mais precioso território. Aquele pedaço que justifica todos os percalços e que 
dignifica todos os tropeços. A ingenuidade restaurada no dia-a-dia e que o 
transforma em herói, ao reler as histórias de sua própria vida, narradas pela criança 
que o abraça, nas entrelinhas de um tempo que permanece imutável porque sagrado. 
O tempo do princípio, da origem, da própria essência.  
Maria Alice Estrella 
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Este olhar sobre o arquétipo da criança divina revela um universo mágico, vivo e 

deslumbrante de uma criança que vive constantemente impulsionada pelo desejo de conhecer 

o mundo que habita e que se dedica a explorar os vastos e ilimitados territórios que a cercam. 

Para este olhar, ser criança representa a espontaneidade e o anseio profundo da alma humana 

por expandir-se, por buscar cada vez mais conhecer e viver novas experiências. 

Para Maria da Glória Garcez Pereira,  
O mundo infantil nos lembra um universo de espontaneidade, de tantos porquês 
curiosos a explorar o desconhecido, de brincadeiras simples como esconde-esconde, 
soltar pipas, montar castelos, onde não pode faltar a princesa e um valente herói. 
Nos lembra correr descalço, subir em árvores, tomar banho de chuva, saborear as 
histórias fantásticas dos livros, entrar na roda e cantar, brincar com os bichinhos de 
verdade e os de pano também. Tudo pode ser transformado para a criança: um velho 
cabo de vassoura num lindo cavalo, a caixa de sapato passa a ser uma perfeita cama 
de boneca, da terra e da areia surge a saborosa comida de mentirinha. E, de repente, 
aquela risada gostosa, os olhos brilhando de felicidade ou, então, aquele choro 
sincero de insatisfação sentida. (2008, p.6)      

 

A autora fala desta criança que nos remete ao universo lúdico e encantado, sobre um 

ser que vive em comunhão com o mundo, em meio a descobertas e aprendizados. Buscando 

um olhar mais atento para a criança e o universo infantil, encontramos em Jean-Jacques 

Rousseau, pensador do século XVIII, James Hillman e outros autores contemporâneos, 

fundamentos filosóficos que norteiam uma concepção de criança. Estes acreditam que a 

infância é parte inalienável da natureza, e que seu desenvolvimento cognitivo e psicológico 

está diretamente relacionado ao meio em que está inserida.   

Rousseau propôs um novo olhar sobre o ser humano, principalmente sobre a infância. 

Até então, a sociedade via a criança como um “adulto em miniatura” que precisava ser 

preparado para o adulto que viria a ser. Rousseau apresentou a necessidade de uma educação 

natural, que valorizasse a criança e desconstruísse o conceito então vigente de “adulto em 

miniatura”, acreditava que a infância só existe em respeito à ordem natural, porque a natureza 

quer que a criança seja criança antes de ser homem. Para ele, o conceito de natureza como 

cultura, processo social e a própria natureza humana, é uma questão que se refere ao conceito 

de liberdade. “É a liberdade que torna um conceito amplo de natureza em um conceito 

específico, ou seja, o aspecto singular e específico que reside na idéia de natureza humana 

está intrínseco na idéia de liberdade.” (SANTOS, 2008, p.204).  

Com visão semelhante à que norteia o paradigma da ecologia profunda, James 

Hillman, entre outros autores contemporâneos, defende que sobretudo  as crianças se 
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identificam com a educação oferecida pela natureza e que sua imaginação depende 

inteiramente desse contato com o meio ambiente.  
Dentro de casa, a imaginação não se desenvolve por si mesma nem é estimulada por 
histórias que os pais contam. As crianças sentem-se, “por natureza”, em casa no 
mundo. O mundo as convida a baixar e a participar.  
... Não estou dizendo que a criança seja naturalmente boa ou perfeita, estou dizendo 
apenas que a natureza alimenta a imaginação e a mente da criança, e também é sua 
mãe (HILLMAN, 1997, p. 99). 

 

Quando em contato com a natureza, a criança se aproxima de um território farto e 

variado que propicia a ela aprendizado e maior contato consigo mesma e com sua essência 

criativa, levando-a a um desenvolvimento mais saudável porque mais íntegro. 

 

 
(Imagem 25) 

 

James Hillman acredita que não só os pais são responsáveis pela educação das 

crianças, moldando sua construção de personalidade e auxiliando no desenvolvimento, mas 

assim também são os diversos fatores presentes no meio no qual as crianças se inserem. 

 



 

 

38 

 
(Imagem 26) 

  

 A Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA), entidade britânica para a 

prevenção de acidentes, tem desenvolvido estudos e promovido debates a respeito da 

importância do contato da criança com a natureza para sua melhor compreensão do mundo. 

Acredita que crianças podem aprender lições valiosas quando brincam na natureza. 

 Para a entidade,  
os pais têm de aceitar que as crianças podem se machucar. Arranhões, galos e 
manchas roxas não são ferimentos sérios e fazem parte do crescimento. (...) O chefe 
de segurança no lazer da RoSPA, Peter Cornall, disse: ‘Temos de perguntar a nós 
mesmos se é melhor para uma criança quebrar o pulso caindo de uma árvore ou 
adquirir uma lesão por usar um computador ou um videogame. 
‘Quando crianças passam tempo fora de casa, se sujando de lama, ficando molhadas 
e queimando a pele com urtiga, aprendem lições importantes - o que machuca, o que 
escorrega, onde você pode tropeçar ou cair.’ 
É correndo, pulando ou subindo em árvores que as crianças se desenvolvem tanto no 
aspecto quanto no conhecimento do mundo. Sem contar que as peripécias de quem 
corre pra lá e pra cá acabam por si só sendo instrumentos importantes para o 
raciocínio, reflexo, aumentando a autoconfiança e, mais do que isso, contribuindo 
para a socialização. 
Quem de nós será que não se divertia brincando de pega-pega? Impossível achar um 
que não gostasse. ‘Temos de quebrar as barreiras de segurança contra brincar fora. 
Um passo nessa direção pode ser a criação de áreas selvagens para lazer’, 
acrescentou Cornall. 
Ele acha que se essas áreas forem criadas dentro de ambientes supervisionados, 
como parques em regiões urbanas, os pais ficarão menos preocupados. ‘Quando 
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crianças são capazes de interagir com o mundo à sua volta, aprendem a ampliar os 
limites e desenvolvem sua própria capacidade de discernir.’ 
‘Por exemplo, raramente uma criança vai subir (na árvore) acima (da altura) do que 
ela acha confortável.’ 
Na brincadeira que a criança dá vazão à sua energia, ao senso crítico e à criação. Usa 
sua criatividade, descobre o seu eu e pode utilizar sua personalidade. Aprende a 
dirigir suas ações, agir comunitariamente, trabalhar em conjunto e sozinho.8 

 

 
(Imagem 27) 

 

Nas ruas, nas escolas e nos diversos ambientes sociais das grandes cidades e espaços 

urbanos, nos deparamos com crianças distanciadas da natureza. Sempre entre prédios e asfalto 

                                                             
8 texto extraído do site: http://noticias.cancaonova.com/noticia.php?id=234421. Acesso em 01 de fevereiro de 
2009. 
 

http://noticias.cancaonova.com/noticia.php?id=234421�
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e com os pés calçados, o que restringe suas experimentações sensoriais, as crianças estão cada 

vez mais distanciadas deste contato tão importante para o aprendizado e o estímulo criativo. 

Maria Cristina Meirelles Toledo Cruz nos alerta sobre a importância deste contato, “é preciso 

reconstruir esta inteireza e recuperar a vida na Natureza: a verdadeira casa da criança” 

(CRUZ, 2005, p.79).  

Em seu estudo Criança, Natureza e Educação Infantil, Lea Tiriba escreve sobre o 

distanciamento do contato da criança com a natureza, o que reforça os ideais do antigo 

paradigma, e nos alerta para a necessidade de um outro paradigma:   
as crianças declaram sua preferência pelos espaços abertos, em contato com a 
natureza, porque são modos de expressão desta mesma natureza (Espinosa, 1983). 
Mas as rotinas as mantêm distanciadas: mesmo que se deslocando de um espaço 
para outro, a maior parte do tempo permanecem emparedadas, contribuindo para que 
não se vejam e não se sintam como parte do mundo natural. (p.7).9

apesar da paixão romântica pela natureza, o que se pode perceber é um movimento 
no sentido de distanciá-la, provocando um descompromisso com a sua conservação. 
Na visão antropocêntrica, a natureza está à disposição dos humanos. Esta visão é 
ensinada às crianças ocidentais desde a mais tenra infância e, certamente, alimentada 
pela distância a que são mantidas do mundo natural. (p.8).

 
 

A autora reflete sobre algumas conseqüências geradas por esta falta de contato que 

acarreta na falta de compromisso com a preservação da natureza: 

10

A natureza é colocada num lugar distante, como se não fizesse parte do mesmo 

organismo vivo, como se seu estado conservado não fosse essencial para a conservação da 

espécie humana. A criança desconhece a origem da água, dos alimentos e a condição ideal do 

meio ambiente para que tenhamos estes elementos em condições ideais para consumo. 

Desconhece o destino do lixo que produz e acaba por não ter consciência de que este interfere 

 
 

Esta visão antropocêntrica provoca uma atitude de descompromisso com a natureza e 

sua conservação, implica numa falta de cuidado e compromisso com outras instâncias da vida.  

Por não ter contato com a natureza, a criança é privada de interagir com um campo fértil que 

vem a oferecer aprendizado e respeito pela vida e seu desenvolvimento. Afastadas do meio 

ambiente, acabam por não compreender o processo de nascimento e crescimento das plantas e 

seus frutos, bem como do que precisam para sobreviver e do tempo que precisam para crescer 

e florescer e frutificar.  

                                                             
9 TIRIBA, Léa. Crianças, Natureza e Educação Infantil. Artigo disponível em http://www.anped.org.br/ 
reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT07-2304--Int.pdf. Acesso em 15 de fevereiro de 2009.  
10 Idem. 

http://www.anped.org.br/�
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diretamente na preservação da natureza e, conseqüentemente, do mundo que a cerca e da 

própria espécie humana. Não tem consciência de que tudo é parte integrante da mesma teia da 

vida e de que o que interfere numa parte, reflete na outra. Fica a questão: como aprender a 

respeitar a natureza se as crianças não convivem com os seus elementos?  

Quando em contato com a natureza a criança se sente mais livre, torna-se mais 

próxima de si mesma e de suas vontades. Ao distanciar-se de seu corpo, a criança torna-se 

frágil e vulnerável, incapaz de questionar a respeito das imposições externas da sociedade. 

O antigo paradigma que dominou nossa cultura por centenas de anos, durante os quais 

foi modelada a nossa atual sociedade ocidental, consiste em várias idéias e valores contrários 

aos aspectos de uma educação natural, que se alicerçam numa postura antropocêntrica, de 

afastamento do homem para com o meio ambiente.  

Ainda vivemos sob este mesmo regime que desloca o sujeito de sua natureza e coloca-

o numa posição de alienação. Para que as crianças possam compreender-se a si mesmas e 

entender a realidade que as constitui, elas precisam estar em contato direto com os elementos 

naturais. Esta relação distante com a natureza faz com que o indivíduo se distancie dele 

mesmo, de sua essência imaginativa e criativa; acredita-se que ao proporcionar o contato com 

elementos da natureza: fogo, água, terra e ar e convidando o olhar das crianças para uma 

relação consciente de valores ecocêntricos, as despertaria para a vivência do novo paradigma 

da ecologia profunda. 

 

 
(Imagem 28) 
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3.1 – Trabalhando o Barro com Crianças 
 

 

Sempre e sempre volto a me impressionar 
com o excepcional poder da argila. É como 
se o sentido do tato e o movimento dos 
músculos com e contra o movimento 
resistente, porém flexível, da argila, 
proporcionassem um acesso, uma abertura 
para os lugares mais profundos.  

Violet Oaklander 
 

No trabalho terapêutico com crianças, a modelagem com o barro como material 

expressivo é sempre muito bem-vindo. Todo o poder mágico presente no trabalho com ele 

também contempla a criança que, ao manipular o material, é beneficiada pelas suas 

propriedades terapêuticas. 

 

 
(Imagem 29) 
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Segundo Violet Oaklander, terapeuta infantil de orientação teórica gestaltica que vem 

empregando materiais expressivos em suas sessões, a argila é seu material favorito, pois com 

a argila o processo da criança se torna mais evidente. 
Sempre e sempre volto a me impressionar com o excepcional poder da argila. É 
como se o sentido do tato e o movimento dos músculos com e contra o movimento 
resistente, porém flexível, da argila, proporcionassem um acesso, uma abertura para 
os lugares mais profundos. (1980, p.93)  

 

A criança é curiosa e gosta de brincar. Com seus dedinhos sedentos de novas 

experiências e olhar atento, encontra no barro abrigo para suas experimentações sensoriais e 

sinestésicas.  

 “A argila ajuda as crianças a cultivar e satisfazer a sua curiosidade em torno do sexo e 

das partes e funções corporais.” (OAKLANDER, 1980, p.86). Por meio da brincadeira onde 

há interação com o material, a criança pode sentir prazer numa atividade solitária ou em 

grupo. “Com freqüência, em trabalhos em grupo, as crianças interagem entre si num nível até 

então desconhecido, mantendo conversas sobre seus conteúdos internos: pensamentos, 

sentimentos, idéias etc.” (OAKLANDER, 1980, p.86). 

A argila nos convida para uma situação mais introspectiva, onde a atenção volta-se 

para a interação: material/manipulador. A argila “constitui um bom elo de ligação com a 

expressão verbal” (OAKLANDER, 1980, p.86). Crianças que costumam verbalizar em 

excesso experimentam outro tipo de expressão e comunicação, enquanto crianças que não 

falam, encontram um meio de expressão através da argila. 

Sua característica flexível, que permite a construção e reconstrução do objeto 

modelado e por não ter regras definidas para seu uso, como na pintura, desenho ou como na 

maioria das técnicas das artes plásticas, proporciona às crianças com baixa auto-estima 

experimentarem “um senso incomparável de si próprias através de seu uso”. (OAKLANDER, 

1980, p.86). Espera-se que a criança que se põe a trabalhar com a argila não precise se 

preocupar com um resultado estético – qualquer forma que surja torna-se agradável aos olhos 

e a criança pode ficar satisfeita com o resultado, o que contribui para o aumento de sua auto-

estima. 

Podemos concluir que, neste envolvimento, a criança experimenta o contato com seus 

conteúdos internos e profundos, o que pode ajudá-la a atravessar com maior facilidade 

algumas passagens difíceis de sua vida. 
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CAPÍTULO 04 
 

 

Modelagem - Com a Mão na Massa 

O Uso do Barro em Arteterapia. 
 

 

 
(Imagem 30) 

 

Como vimos anteriormente, o barro é um material natural e, quando trabalhado, 

proporciona ao manipulador o contato com os quatro elementos da natureza, portanto, 

acreditamos ser este o material ideal dentro do processo arteterapêutico para favorecer o 

contato com a Ecologia Profunda.  

Em estágio supervisionado realizado com grupos de crianças, recorremos ao barro 

como um dos materiais expressivos utilizados como recurso no trabalho arteterapêutico. 

Diversas materialidades expressivas foram trabalhadas neste contexto, porém, para o relato 

deste estudo que investiga especificamente o uso do barro em arteterapia, optou-se por fazer 
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um recorte que enfoca as três primeiras sessões dedicadas à modelagem com este material 

dentro do projeto.  

O estágio, de caráter obrigatório para obtenção do título de especialista em arteterapia, 

do curso de pós-graduação da Clínica Pomar em convênio com ISEPE, foi realizado em 

parceria com Fátima Bento de Oliveira na Casa de Luciá, instituição de apoio sócio-educativo 

localizada no Lins de Vasconcelos, bairro do Rio de Janeiro. O projeto cumpria carga horária 

de cem horas de sessão arteterapêutica, sendo estas semanais, com duração de uma hora cada. 

No início, o grupo que participava do projeto era formado por dez crianças com faixa 

etária entre oito e nove anos, sendo sete meninos e três meninas. Passadas vinte sessões, a 

instituição entrou em férias e, ao retornar, algumas mudanças haviam sido feitas – quatro 

meninos que faziam parte do grupo haviam completado dez anos no semestre anterior e, de 

acordo com critérios de organização da instituição, deveriam mudar de turno. Esta alteração 

provocou mudanças significativas no trabalho que vínhamos desenvolvendo junto a essas 

crianças. A partir de então, trabalhávamos com dois grupos distintos, um com seis crianças 

com idade entre oito e nove anos, sendo três meninos e três meninas, e outro com quatro 

meninos de dez anos de idade. Esta separação implicou em fatores que facilitaram e 

enriqueceram a pesquisa, pois pudemos observar que, devido à idade, os grupos apresentaram 

resultados simbólicos e comportamentais distintos.  

Achamos pertinente introduzir o trabalho com o barro apenas na sessão de número 

vinte e quatro, quando o grupo já havia sido formado, as crianças já estavam familiarizadas 

com o trabalho arteterapêutico, a relação de confiança já havia sido estabelecida e já havíamos 

estabelecido uma relação mais profunda com as crianças, por acreditar que o barro promova 

“a manifestação ativa de um dos processos internos mais primários” (OAKLANDER, 1980, 

p.85), e acesse conteúdos muito profundos, como afirma Sônia Saraiva (2008, p. 40-41):   
a argila é o símbolo do nascimento e da morte. Por isso nossos sentimentos se 
projetam mais espontaneamente nela do que em qualquer outro material sintético. 
(...) As reações provocadas pela manipulação da argila trazem símbolos carregados 
de conteúdos afetivos. O contato com a argila desencadeia no inconsciente um 
encontro com emoções profundas, promovendo uma volta ao passado perdido no 
tempo e no espaço. 
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4.1 - Primeira sessão de modelagem com o barro 
 

 

A primeira sessão foi dedicada à familiarização e reconhecimento do material. A 

proposta era entrar em contato com o barro fazendo experimentações sensoriais e, em seguida, 

a modelagem de um vaso de plantas.  

 

 
(Imagem 31)11

Depois de prepararmos juntos o espaço onde faríamos a experimentação, cada um 

recebeu uma porção de barro, com mais ou menos quinhentos gramas cada. Em ambos os 

grupos, observamos que ao receber o material, algumas crianças disseram não conhecê-lo, 

 

 

Iniciamos a sessão com dança circular sagrada ao som de música indígena cantada por 

crianças Guaranis. De mãos dadas, todos batiam os pés no chão acompanhando a batida forte 

e ritmada da canção. Por habitarmos essa terra – Brasil – antes habitada pelos índios, e por 

termos esta cultura em nossa genética, a música indígena, autêntica representante da 

identidade brasileira, nos remete à origem, ao primordial, assim como acreditamos ocorrer 

durante o trabalho com o barro.  

                                                             
11 Grupo de crianças de oito e nove anos de idade durante experimentação sensorial. 
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perguntavam o que era aquilo e de onde vinha. Explicamos que era um material natural, 

encontrado pronto na natureza em locais próximos a rios. Enquanto ouviam, demonstravam 

surpresa e encantamento. 

Após uma breve conversa sobre a origem do material, iniciamos juntos a 

experimentação sensorial (Imagem 31). Pedimos para que se sentissem à vontade, fechassem 

os olhos e, então, colocassem as mãos sobre a massa. A fim de estimular a experimentação, 

direcionamos algumas ações. Estimulávamos e, ao mesmo tempo, orientávamos a 

experimentação sensorial. Em seguida, fazíamos algumas perguntas acerca da condição 

daquela massa. Pedimos para que sentissem a temperatura, o cheiro e a textura; para que a 

acariciassem, amassassem, beliscassem, furassem com os dedos, dessem tapas, socos, 

arrancassem pedaços para modelar bolinhas, para fazerem rolinhos e em seguida que 

juntassem todos os pedaços novamente, pedimos para que a atirassem contra o chão diversas 

vezes, e para que tirassem os resíduos de pedra que eventualmente pudessem encontrar na 

massa.  

Em seguida, disponibilizamos alguns materiais como bacia d’água, funil e palitos de 

madeira para auxiliar na experimentação sensorial e na modelagem de um objeto. Como ainda 

desconheciam as possibilidades de se trabalhar com o barro, optamos por sugerir a confecção 

de um vaso de plantas. O vaso, representação simbólica do vaso alquímico12

                                                             
12 O Vaso Alquímico, segundo Chevalier, “significa sempre o lugar no qual maravilhas se operam; é o seio 
materno, o útero onde o novo nascimento toma forma.” (apud SILVEIRA, 2001, p.149). 

, ou têmenos, 

receptáculo da energia psíquica que estaria por vir, serviria como modelo básico e arquetípico 

para a familiarização com o material.  

O grupo de crianças com idade entre oito e nove anos não conseguiu dar forma ao 

vaso, preferiram permanecer na experimentação sensorial e na exploração da massa. 

Colocavam-na dentro da bacia com água, sentiam sua consistência mole e dura, passavam 

pelo buraco do funil, furavam com as pontas dos dedos, apertavam e sentiam escorrer pelas 

mãos, atiravam contra o chão, outras permaneciam fazendo bolinhas e rolinhos, 

desmanchavam, reconstruíram, amassavam e pisavam. Enquanto tocavam o barro, faziam 

comentários associando-o à pele, ao corpo e às fezes, e durante a exploração do material 

demonstravam grande interesse e concentração. No momento em que socavam ou 

arremessavam-no contra o chão, houve euforia e grande empenho.  
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Todas as crianças, sem exceção, mostraram-se encantadas com a novidade e 

apresentaram um comportamento calmo e concentrado, inédito naquele grupo. Ao final da 

sessão, quando chegou a hora da despedida, não queriam deixar o barro.  

 

 
(Imagem 32)13

                                                             
13 Grupo de dez anos trabalhando com o barro. 

 

 

Com o grupo de crianças com dez anos de idade, seguimos com a mesma consigna, 

porém, o resultado do trabalho foi um pouco diferente. Ao iniciarmos a experimentação 

sensorial, dois dos quatro meninos pintaram os rostos (Imagem 35 e 36). Um deles comeu um 

pedaço de barro e o outro modelou chifres e moldou-os em sua testa (Imagem 36).  
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(Imagem 33) 

 

 
    (Imagem 34) 
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(Imagem 35)     (Imagem 36) 

 

Associações à pele e às fezes também foram feitas por eles. Encantados com o 

material, experimentavam diversas maneiras de dar forma ao objeto. Todos modelaram o 

vaso, com exceção de um deles, que no início se recusou alegando não saber fazer, preferindo 

modelar um boneco (Imagem 37), ao finalizá-lo, acompanhado pela arteterapeuta que 

orientava a atividade e assistido pelo boneco que acabara de confeccionar, conseguiu dar 

forma ao objeto sugerido (Imagem 38).  

 

   
       (Imagem 37)            (Imagem 38) 
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(Imagem 39) 

 

Assim como ocorrido com o grupo de oito e nove anos, estas crianças demonstraram 

concentração e tranquilidade peculiares. Ao final da atividade, as crianças pintaram os corpos 

com o barro, e como quem resgata memórias antepassadas, durante todo o período do 

encontro, ambos os grupos cantarolaram a música indígena executado no início da sessão.    

 

 
(Imagem 40) 
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4.2 - Segunda sessão de modelagem com o barro 
 

 

A segunda sessão foi dedicada à modelagem livre. As crianças do grupo de oito e nove 

anos estavam ansiosas para dar continuidade ao trabalho com o barro. Embora a proposta 

tenha sido modelagem livre, um dos meninos quis modelar o vaso de plantas sugerido na 

sessão anterior. Este, normalmente sentia dificuldade para iniciar seus trabalhos 

arteterapêuticos, mas neste momento, iniciou imediatamente a construção de seu objeto.  

 

 
(Imagem 41) 

 

Além do vaso de plantas, surgiram bolos, pizzas, churrasquinhos, brigadeiros, uma 

bonequinha e um carrinho que acabou por ser desfeito para dar vez a um bolo. 
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(Imagem 42) 

 

 
     (Imagem 43) 
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(Imagem 44) 

 

 
   (Imagem 45) 
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    (Imagem 46)     (Imagem 47) 

 

O grupo permaneceu a maior parte do tempo concentrado na modelagem. Ao final da 

sessão, as quatro crianças que haviam confeccionado bolos, docinhos, churrasquinhos e pizza, 

promoveram uma festa, cantaram parabéns e distribuíram o alimento para todos os presentes 

na sala. Observa-se que neste gesto, ao promoverem simbolicamente a nutrição fornecendo 

alimento a todos, as crianças poderiam estar constelando aspectos ligados ao arquétipo da 

Grande Mãe - aquela que nutre; poderiam também estar manifestando sinais de intensa 

oralidade, característica muito comum em crianças deste perfil sócio-econômico e afetivo.  

 

 
(Imagem 48) 
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As crianças do grupo de dez anos de idade, também estavam ansiosas para receber a 

argila e dar continuidade ao processo de criação com o material.  

Ao receber o barro, algumas pintaram os corpos para depois, darem início à 

modelagem. Personagens, dentre eles, o homem grama, alusão direta ao ser da natureza; vasos 

com espinhos; prato de macarrão e flor ganharam forma naquele momento de criação em 

meio a risadas, comentários lúdicos e brincadeiras. Apesar do momento de descontração, as 

crianças permaneceram concentradas em suas produções.  

 

    

     (Imagem 49)           (Imagem 50) 

 

    

(Imagem 51)         Homem Grama (Imagem 52)14

                                                             
14 Modelagem de personagem que em sessão futura foi pintado de verde e batizado com o nome de Homem 
Grama, aquele que mata os bandidos; pode-se aludir ao Homem Verde, considerado o protetor da natureza. 
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Vaso com Espetos (Imagem 53)15

                                                             
15 Modelagem do Vaso com Espetos, alusão ao arquétipo da Grande Mãe em sua face terrível, feita por R, o 
mesmo que na sessão anterior não quis dar forma ao vaso.  

 

 

Nesta segunda sessão, pudemos observar, tanto no grupo de oito e nove anos, quanto 

no grupo de dez anos de idade, a representação simbólica que pode sugerir relações com o 

arquétipo da grande mãe em grande parte dos objetos modelados. Supomos que este arquétipo 

tenha se feito presente quando a partir da massa primordial, o barro, crianças deram formas 

àquilo que acolhe, representado pelo vaso de plantas; àquilo que nutre, representado pelos 

diversos alimentos; àquele que cria seres, representado pelos personagens; e a própria 

natureza, representada pelas flores.  

Algumas sessões após esta relatada acima, o mesmo menino que modelou o Vaso com 

Espetos pintou-o de cinza, e depois de seco, segurou-o com as duas mãos, e diante dos olhares 

do grupo, sorrindo, atirou-o contra o chão, e seguiu sorrindo de forma contundente. Observa-

se que com este gesto, esta criança pode ter exercido de maneira protegida e cuidadosa, sua 

emoção perante a face terrível do arquétipo da Mãe.  

Supomos que o arquétipo da Mãe integrado ao arquétipo do Pai também esteve 

presente representado pelo Homem Grama (Imagem 52), o homem que ganha forma a partir 

da natureza feminina, ser que simboliza a dualidade masculina e feminina integrada.  
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4.3 - Terceira sessão de modelagem com o barro 
 

 

A terceira sessão foi dedicada à modelagem livre. A proposta foi de finalização dos 

trabalhos anteriores, com intuito de fechar as atividades com o barro para dar continuidade ao 

trabalho arteterapêutico em outras modalidades.  

Quando buscamos as peças produzidas anteriormente, constatamos que a maioria 

havia se quebrado (Imagem 54). 

 

    

    
(Imagem 54) 
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Optamos por iniciar a sessão com a exposição das peças quebradas e com novos 

blocos de argila dispostos sobre a mesa de trabalho, disponíveis para possível reconstrução 

daquilo que se encontrava em cacos e aguardando a projeção de novas imagens. 

As crianças do grupo de oito e nove anos estavam eufóricas e ansiosas para ver o 

resultado das peças produzidas anteriormente. Ao perceberem que estas haviam se 

transformado em cacos, não disfarçaram a decepção. Neste momento, o barro sugeria um 

novo desafio, teriam que lidar com o sentimento de frustração, mas com a possibilidade da 

reconstrução lhes sendo oferecida. A única peça que não havia sido quebrada, um vaso de 

plantas, foi imediatamente destruída pelo seu criador, que observando a frustração dos 

colegas, e possivelmente tomado por sentimento de cumplicidade, atirou-a contra a mesa 

deixando-a em cacos. 

Em seguida, recorreram ao barro que se encontrava sobre a mesa e começaram a 

esmurrá-lo, transferindo para a peça de argila toda a raiva e decepção que sentiam, 

encontravam ali o suporte ideal para o diálogo com suas emoções. Esse processo durou 

bastante tempo, tempo suficiente para se acalmarem e darem início a novos objetos.  

Surgiram novamente alimentos, vasos de plantas construídos com pequenos “retalhos” 

de argila e formas geométricas. Ao final da sessão, as crianças novamente simularam uma 

festa de aniversário e distribuíram os alimentos entre todos. 

 

    
          (Imagem 55)      (Imagem 56) 
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(Imagem 57) 

 

 As crianças do grupo de dez anos não se mostraram tão decepcionadas ao receberem 

os trabalhos anteriores em cacos; começaram a rir e a quebrá-los ainda mais, usando a testa e 

atirando-os contra a mesa.  

 

 
(Imagem 58) 
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Com o novo material disponível, como quem repete os gestos dos Deuses, modelaram 

uns aos outros em forma de extraterrestres (Imagens 58 e 59) e construíram o Mundo dos ETs 

(Imagem 61). Recorreram aos resíduos dos trabalhos que se encontravam em cacos para 

adornar os novos objetos (Imagem 60). Uma atmosfera lúdica e alegre envolvia o ambiente.   

 

    
(Imagem 59) 

 

 
(Imagem 60) 
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(Imagem 61) 

 

 
(Imagem 62) 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Ao manipular a argila, a criança entra em contato com um material orgânico, logo, 

com a natureza e com os elementos naturais quase inacessíveis na contemporaneidade urbana. 

Este contato permite à criança conhecer, através dos sentidos, uma realidade mais próxima de 

sua origem biológica/simbólica. Por estarem tão distantes desta realidade, sempre calçadas, 

muito vestidas, pisando em asfalto com suas solas de borracha, e sempre protegidas do sol, da 

chuva, do vento e da terra, as crianças acabam por desconhecer esta realidade. 

Quando em contato com a natureza, a criança pode aproximar-se de um território farto 

e variado que propicia a ela aprendizado e maior contato consigo mesma e com sua essência 

criativa, levando-a a um desenvolvimento mais saudável porque mais íntegro. 

O contato com o material orgânico desperta para a percepção ecológica e a própria 

produção de imagens arquetípicas a partir do mesmo confere profundidade. Este material 

possibilita a vivência de criador e criatura, reconectando o potencial criativo à matéria do 

planeta.  

Podemos supor que, como uma das possibilidades do trabalho de modelagem com o 

barro, a criança entra em contato com o arquétipo da Grande Mãe, quando a partir desta 

massa primordial, constela imagens simbólicas que se aproximam deste arquétipo, como 

pudemos observar nas sessões dedicadas ao barro nos grupos de arteterapia com crianças. 

Nestes encontros, houve a necessidade da aproximação com o material fornecido. Seduzidas 

por ele, as crianças se envolveram com o barro, banhando-se com prazer, como quem busca – 

e encontra – o suporte e acolhimento necessário para seguir a jornada para dentro de si, 

jornada esta que a levará ao encontro com o profundo e primordial.  

Deste encontro, emergiram flores; vasos que podem sugerir a representação tanto da 

face positiva do arquétipo, comunicando conforto e acolhimento, quanto da face negativa, 

sugerindo desconforto e agressividade, quando adornado com “espetos”; bonecas que 

ganharam nome e vida durante conversas e momentos de prazer; extraterrestres que nada mais 

eram além da representação deles mesmos por meio de brincadeira; e muitos alimentos que ao 

final de cada sessão eram irmãmente distribuídos entre todos em momento de celebração. 
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E acreditamos que aproxime do arquétipo do Pai, quando a partir da matéria-prima 

ainda disforme, a criança produz formas concretas fornecendo continente à energia psíquica 

ainda não elaborada.  

O encontro entre essas duas polaridades poderá contribuir para o desenvolvimento de 

um ser humano pleno e harmônico.  

Acreditamos que o ser humano, em seu processo de desenvolvimento, terá que reunir 

em si próprio o lado masculino e o lado feminino para se tornar um ser mais completo. É 

através do casamento interno da energia masculina com a feminina, que o homem e a mulher 

vivenciam o arquétipo da totalidade. 

Podemos concluir que, ao acessar as polaridades arquetípicas por meio de 

materialidades expressivas, o indivíduo vivencia internamente este encontro com a plenitude e 

encontra-se em consonância com a Ecologia Profunda, que vem a ser um modo de 

consciência no qual o indivíduo tem a sensação de pertinência, de conexidade com o cosmos 

como um todo. Portanto, acreditamos que a práxis arteterapêutica, ao materializar imagens 

sutis do inconsciente em matéria orgânica – o barro –, encontra-se em consonância com a 

Ecologia Profunda. 

Este estudo não pretendia esgotar o tema abordado, tratou-se apenas de um pequeno 

recorte deste universo de possibilidades. Diante desta constatação, recomendamos novos 

estudos que abordem outras possibilidades, trazendo novos olhares à investigação do uso do 

barro em arteterapia e na sua contribuição como material facilitador do reencontro com a 

Ecologia Profunda. Recomendamos, também, que sejam feitas novas pesquisas para 

investigar o uso de outros materiais e modalidades expressivas utilizadas em arteterapia, que 

possam contribuir para o reencontro do homem com os pressupostos desta nova visão de 

mundo. 
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