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Renova-te.
Renasce em ti mesmo.
Multiplica os teus olhos para verem mais.
Multiplica os teus braços para semeares tudo.
Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros para as visões novas.
Destrói os braços que tiverem semeado,
Para se esquecerem de colher.
Sê sempre o mesmo.
Sempre outro.
Mas sempre alto.
Sempre longe.
E dentro de tudo.

Cecília Meireles
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RESUMO

O presente estudo tem por objetivo investigar alguns aspectos da arteterapia como facilitadora
do processo de individuação, tão necessário no percurso de construção da compreensão da
individualidade, com população adulta, sexo masculino, dependentes químicos, egressos da
rua, internos em recuperação, observando como o uso das artes, em suas várias modalidades
(música, escrita criativa, artes plásticas, teatro) favorece a produção simbólica, verbal e não
verbal, abrindo uma nova perspectiva de integração emocional do ser.

Palavras–chave: arteterapia – individuação – dependência química – população de rua –
inclusão social - estímulos geradores.
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ABSTRACT

The present research has as goal to confirm the role or art therapy as a catalist in the
individuation process. Such process is of foremost importance in the path to the construction
of individuality for the focused individuals, being part of an adult population, male, drug
dependent and former homeless, interns and undergoing treatment. We intend to confirm that
arts under different forms (music, creative writing, painting, acting) can support symbolic
production, both verbal and non-verbal, opening new perspectives for the integration of such
individuals.
Key words: art therapy – individuation – chemical dependency – street population – social
inclusion – stimuli generators.
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APRESENTAÇÃO

A arte proporcionou, em minha trajetória, a possibilidade de estar em contato comigo
mesma e com o mundo. Abriu-me as portas da expressão e da possibilidade de troca. Em
Minas, a arte tem uma força imensa, mas o caminho artístico não foi uma escolha simples. Foi
e tem sido constantemente uma conquista, demorada, trabalhosa. Desde muito cedo, música,
teatro e escrita fizeram parte da minha vida e de uma maneira própria de ver e ler o mundo.
Sendo assim, pude experimentar, nesse caminho, várias linguagens artísticas, a princípio de
forma intuitiva e posteriormente buscando formação para atuar como cantora, compositora e
atriz, aprimorar-me com bacharelado em música e formação técnica em teatro no Rio de
Janeiro. Mas, ainda assim, tive a oportunidade de um novo encontro, o encontro das cores,
das texturas, uma descoberta inusitada e absolutamente maravilhosa, que acabou me levando
a buscar especialização em arteterapia, também no Rio de Janeiro, na Clínica Pomar. Outro
fato despertou-me o interesse para a questão da abordagem psicológica em tratamentos. Meu
pai é psiquiatra, e pude acompanhar algumas histórias e aspectos que a psiquiatria apresentava
como tratamento em hospitais. Acredito ser a arteterapia uma terapia ampla, de espaço
diferenciado. Por isso, quis, através da arteterapia, apresentar ao outro essas possibilidades de
expressão, as quais tanto ampliaram minha capacidade de me comunicar, nessa jornada do
encontro consigo mesmo, um novo encontro, de amor e de descobertas.
Posso dizer que a formação em arteterapia foi instigante. Deparar-me com tantas
perguntas pessoais, com novos olhares, com a força do grupo que aprende junto, com várias
vivências criativas. Uma perspectiva nova, de apresentar ao outro a possibilidade de
expressar-se enquanto ser humano, a arte tornando possível desvelar parte de sua identidade,
de seu caminho. Quando tive de escolher a área de atuação foi um momento difícil. Mas
temas como dependência química, as famílias afetadas, população de rua, exclusão social,
sempre me tocaram, direta e indiretamente. O sofrimento do dependente químico e de suas
famílias, me deparar com as pessoas excluídas, que andam nas ruas e se tornam pessoas
anônimas, à margem da sociedade, sempre me insuflou várias perguntas: Como devolver a
dignidade a essas pessoas, como resgatar socialmente o direito à cidadania, como contribuir
para menos violência e sofrimento?! A vivência em arte me trouxe esperança, reencontro, e
foi isso que vislumbrei ao fazer o curso de Arteterapia, poder abrir essa porta de conexão do
indivíduo, através da arte e de suas linguagens expressivas. Sendo assim, a presente
monografia é resultante do trabalho de estágio realizado no curso de pós-graduação em
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Arteterapia da Clínica Pomar, Rio de Janeiro, no ano de 2008, e origina-se em parte na
experiência vivenciada na prática de estágio com grupo de moradores de rua, homens,
dependentes químicos, internos da casa de Betânia, Instituição religiosa, localizada no Rio de
Janeiro.
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INTRODUÇÃO

A população de rua é uma população excluída, que fica à margem da
sociedade, vivendo em condições precárias num universo de violência e marginalidade, sem
família, o que conduz à perda do senso de dignidade e de cidadania. No caso de homens já
adultos, dependentes químicos, esse quadro angustiante é ampliado pela própria falta de
perspectiva, aliada a ausência de condições básicas de sobrevivência e tratamento. Todo esse
contexto colabora efetivamente, na maior parte dos casos, para a imersão na dependência
química e a total exclusão social dos que nesta situação, se encontram inseridos. Entretanto,
quando passa a existir a alternativa de reinserção social, a Arteterapia pode contribuir como
facilitadora no resgate da auto-estima e na possibilidade de se criar um território próprio no
processo de individuação, termo que será explicado oportunamente.
A relevância do trabalho, do ponto de vista acadêmico e social, baseia-se no fato
de que, ao se criarem estratégias que possam contribuir ou propiciar condições de reinserção
social voltadas para esse público alvo, na verdade está-se cuidando da saúde não apenas dos
que participam individualmente do projeto, como também

de toda a sociedade, pois a

possibilidade de reinserção desse grupo representa um elemento de humanização e saúde da
sociedade como um todo. Ao contrário, a exclusão abre portas para a violência, a miséria e
para uma patologia que se volta contra a própria sociedade.
A Arteterapia pode oferecer ferramentas importantes para o desenvolvimento
desse trabalho, por contar com uma gama de recursos dentro de várias linguagens, que
possibilitam ao indivíduo expressar-se e estabelecer suas próprias conexões. Sendo assim, é
importante pesquisar as contribuições que o uso da Arteterapia pode trazer em projetos
direcionados para a população alvo referida, quando se destinam à busca do equilíbrio social
e ao resgate da dignidade dessas pessoas, por contar com técnicas que lhes permitam o
reconhecimento de si mesmos como indivíduos, como cidadãos, capazes de reconstruir suas
vidas sem o uso das drogas.
As linguagens artísticas podem funcionar como porta de acesso ao inconsciente para a
auto-descoberta e para a auto-expressão. O estudo da teoria de Jung, psicologia analítica,
embasa a discussão teórica dos aspectos abordados, no que se refere ao tema em questão.
Com base na teoria junguiana, inconsciente e consciente se confrontam, para formar uma
totalidade, e para que a personalidade não mais coincida com o ego, mas se estabeleça no self,
denominado arquétipo da personalidade. No processo subjetivo da individuação, a arteterapia,
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pode funcionar como mediador entre inconsciente e consciente, deixando emergir imagens até
então desconhecidas pelo consciente. Abrindo também possibilidades para que se possa
através do processo de individuação, criar novas referências, imagens e valores. Sendo assim
a hipótese a ser formulada na presente monografia é: como a Arteterapia pode beneficiar essa
população alvo? Ao longo do trabalho discorro um pouco sobre a arteterapia, com suas
várias técnicas e como pode contribuir nesse processo através de linguagens diversas, para
que o indivíduo possa resgatar sua própria linguagem,

reencontrar-se,

aceitar-se e

reintegrar-se socialmente. A arte permite ao homem expressar-se e reelaborar os significados
da vida, pela via simbólica.
As pessoas do grupo em questão vivem em regime interno, por um período de nove
meses, na instituição denominada Casa de Betânia. Pelo menos durante os primeiros meses,
permanecem em regime interno, e gradualmente, seguindo uma rotina que inclui atendimento
e acompanhamento pelos profissionais da casa , psicólogos, arteterapeutas, dentistas, entre
outros,

vão

começando

a

ter

atribuições

externas

complementares,

algumas

profissionalizantes, visando a possibilidade de iniciar nova atividade rentável, que os possa
reinserir socialmente. A base procedimental adotada pela Casa, norteando o processo de
recuperação, baseia-se no método Minessota, ou dos doze passos, que tem sido usado no AA ,
NA e por grupos do Al Anon.1
“A Casa de Betânia é uma Instituição religiosa católica, filantrópica, sem fins
lucrativos que acolhe população de rua, homens com faixa etária de 19 a 64 anos, dependentes
químicos, auxiliando na reinserção social”. 2
Para que se possa dimensionar os desafios enfrentados no desenrolar do trabalho e o
significado das conquistas evidenciadas nessa etapa do processo, bem como os benefícios da
Arteterapia nesse campo, necessário se faz que sejam abordadas um pouco das circunstâncias
enfrentadas pelo grupo trabalhado.
A população de rua fica à margem da sociedade, vive em situação degradante, com
histórico de violência, com ausência de condições básicas de sobrevivência, o que contribui
para o uso de drogas e também para a desesperança, em um processo de falta de identidade e
cidadania. Nesse contexto, a arte enquanto terapia vem contribuir para a criação de um
território psíquico próprio, equilibrando persona e sombra, propiciando ao indivíduo a
aquisição do auto-conhecimento, e conseqüentemente de mais segurança para administrar os

1

Método 12 passos anexado “in fine”. AA Alcoólicos Anônimos, NA Narcóticos Anônimos, Al Anon, grupos
de co-dependentes, anexo II
2
Site da instituição: www.loreto.org.br/casa.asp, acessado em 07 de fev 2009
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conflitos da personalidade. No processo arteterapêutico são trabalhados desbloqueios e a
consciência de si mesmo. Técnicas como colagem, pintura, desenho, escrita criativa, técnicas
de relaxamento, ambiente sonoro, prática de jogos teatrais, dentre outras, as quais propiciam
condições adequadas ao contato consigo próprio, com seus desafios pessoais e à criação dessa
outra fala, na maioria das vezes, não-verbal. A ferramenta-arte não só ajuda, como abre
portas às vezes impensadas, permitindo um profundo mergulho no potencial do ser humano,
em sua capacidade de entrega, de redescobrir o amor e de buscar a si mesmo.
No desenvolvimento do estágio de Arteterapia com os internos na casa de Betânia,
grupo formado com população egressa da rua, homens adultos, dependentes químicos, foi
possível acompanhar sua força de transformação, enquanto facilitadora no caminho desse
auto-resgate. Tornou-se bastante evidente, no decorrer desse período, como as artes
integradas, a música, as artes plásticas, o teatro, a escrita criativa, abrem as portas do
inconsciente para comunicar-se, contribuindo como importante ferramenta na autodescoberta, desenvolvendo a auto-confiança e auto-estima, nesse difícil desafio que é
enfrentar a dependência química*3.
O objeto do presente estudo é apresentar esse trabalho de produção de símbolos e
imagens, sua importância no caminho de auto-percepção e autoconhecimento no processo de
individuação, com esse grupo específico, para o qual a superação do uso de drogas e a
reinserção social é efetivamente um grande desafio. Baseado no modelo teórico da psicologia
analítica de Jung, não tem a pretensão, porém, de abordar todos os aspectos da mesma, mas
tão somente enfocar alguns conceitos e práticas norteadoras, significativas no trabalho
arteterapêutico desenvolvido.
A presente monografia, conforme anteriormente mencionado, é resultante do trabalho
realizado no curso de pós-graduação da Clinica Pomar, Rio de janeiro, no ano de 2008, e
origina-se em parte na experiência vivenciada na prática de estágio com grupo de moradores
de rua / dependentes químicos, internos da casa de Betânia, Instituição religiosa localizada no
Rio de Janeiro.
Este estudo foi elaborado mesclando pressupostos metodológicos da pesquisa
bibliográfica, extraída de livros e sites especializados, com elementos de pesquisa de campo,
retirados da casuística, referentes ao trabalho arteterapêutico, desenvolvido pela autora com o
referido grupo. Estes procedimentos metodológicos auxiliaram na elaboração do presente
estudo para que mostrasse a importância da contribuição da Arteterapia, através de

3

Sobre dependência química, ver capítulo II
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modalidades expressivas, como colagem, pintura, desenho, escrita criativa, e seus recursos
complementares como técnicas de relaxamento, música, ritmo, exercícios teatrais. A arte
como ferramenta auxiliar na produção simbólica no processo de individuação, possibilitando
ao grupo uma reelaboração de valores, uma recuperação, trazendo novas perspectivas e
sentido para

a reestruturação da personalidade,

o resgate da auto-estima,

da própria

expressão e o reinício de suas vidas.
Inicialmente, através de pesquisa bibliográfica, foi feito o levantamento do referencial
teórico relativo aos fatores que permeiam a trajetória do grupo, como exclusão, dependência
química etc. Foi também avaliado, visando desenvolver este estudo, o potencial transformador
da arteterapia nesse contexto. Posteriormente foram interligados os pressupostos teóricos
pesquisados com as experiências de campo desenvolvidas.
Concluindo, foram tecidas as considerações finais e contribuições do tema pesquisado,
em relação aos benefícios do trabalho criativo desenvolvido no processo arteterapêutico com
o grupo em questão.
As seções foram divididas da seguinte forma:
O primeiro capítulo abordado apresenta a arte como expressão humana, discorrendo
sobre aspectos do fazer criativo na história da humanidade, como prática terapêutica, e
apresenta a arteterapia e suas linguagens expressivas.
O segundo capítulo visa esclarecer sobre o perfil da população alvo do trabalho
desenvolvido e seus desafios pessoais, principais características do grupo em questão e dados
sobre a Instituição que abriga o grupo de amostra e o trabalho desenvolvido pela mesma.
O terceiro capítulo apresenta alguns tópicos sobre a vida e a obra de Jung, a psicologia
analítica e também apresenta conceitos básicos ao processo arteterapêutico de abordagem
junguiana, como sombra, persona, ego, self, individuação, interrelacionando-os.
No quarto capítulo são apresentados relatos de experiências no processo
arteterapêutico, ilustrando a produção de símbolos, dinâmicas utilizadas e a contribuição no
processo de individuação, do referido grupo de amostra.
E finalmente, é feita uma avaliação final sobre o tema investigado. Após o qual
seguem-se os anexos.
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CAPÍTULO I

ARTE COMO EXPRESSÃO HUMANA
Uma estrelinha aqui, outra acolá,
Um ou outro se extravia;
A cerração, ora aqui, ora acolá –
Depois – O dia.

Emily Dickinson

O primeiro capítulo deste estudo aborda a arte como expressão humana, explanando
sobre o fazer criativo em suas várias formas; a arte como prática terapêutica e suas múltiplas
linguagens expressivas, como colagem, desenho, pintura, modelagem, assemblage,
construção, escrita criativa, mosaico, música, dança e teatro, cada um a seu modo, auxiliando
no fortalecimento da identidade e no processo de individuação.
1.1 O FAZER CRIATIVO
A arte sempre acompanhou a história da humanidade. Com diferentes fins, é parte
fundamental na sua auto-expressão, sendo que o homem se reestrutura ao se expressar e criar.
Segundo H W e A Janson, “Certamente, uma das razões pelas quais o homem cria é um
impulso irresistível de curar a si próprio e ao seu meio ambiente, de uma forma ideal.”4
O homem primitivo expressava seu desejo de vencer, de conseguir caça, desenhandoa nas cavernas. Visualizava-a, a imagem traduzindo seu desejo de ser bem sucedido em sua
empreitada. E não só isso, ao visualizar sua caça no desenho, sentia-se mais seguro,
visualizando também sua vitória de maneira simbólica. Seu ritual ao desenhar a caça, era uma
forma de expressar seus anseios, de trazer para si imagem e realidade fundidas. “Ocultas
como estão, nas entranhas da Terra, essas imagens devem ter-se prestado a um objetivo muito
mais sério do que a simples decoração. Na verdade quase não há dúvida de que faziam parte
de um ritual mágico cujo propósito era o de assegurar uma caça bem-sucedida.”5
No período paleolítico, o homem das cavernas ainda vivia de forma nômade, e a arte
ainda servia como elemento integralizador, com objetivo místico. Eram feitas pequenas
esculturas do tamanho de uma mão, estatuetas da fertilidade, como a Vênus de Willendorf, na
Áustria.

4
5

JANSON, HW e Antony. Iniciação à História da Arte. Martins Fontes, 1987, p.6.
JANSON,op cit, p. 15.
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Figura 1

Nessa época, a arte ainda traz um caráter representativo “mágico”. Já no período
neolítico, com a passagem da caça para a agricultura, o homem se estabelece em comunidades
permanentes nas aldeias, o que se reflete em seu modo de vida e na forma de manifestação
expressiva, o que mudou sua maneira de se relacionar com o mundo, com seus semelhantes, e
sua relação consigo mesmo. “Mesmo assim, a importante passagem da caça para a agricultura
de subsistência deve ter dado origem a profundas alterações na maneira do homem ver-se a si
próprio e ao mundo, e parece difícil acreditar que não encontrassem uma forma de expressão
na arte.”6 Conforme Wahba , “Um dos determinantes culturais fundamentais para a
durabilidade de nossa espécie encontra-se na criatividade e na arte”.7

Figura 028

6

JANSON, op cit, p 18.
WAHBA, Liliana Liviano. Criatividade: inspiração, possessão e arte. Viver – mente e
cérebro (Memória da Psicanálise Nº 2 - JUNG), São Paulo: n. 2, p. 82, 2005.
8
Site do Museu Nacional de Arqueologia. Diponível em: http://www.mnarqueologiaipmuseus.pt/default.asp?a=3&x=3&per=17. Acesso 19 fevereiro de 2009 – vaso de cerâmica do período
neolítico antigo evoluído/neolítico médio.
7

9

H W Janson e Anthony F Janson citam a imaginação como um elemento que se
destaca no fazer artístico e citam o exemplo da “Cabeça de touro” de Picasso, que consiste
apenas no assento e guidão de uma velha bicicleta, ressaltando, entretanto, que algo
aparentemente simples surgiu de um grande salto imaginativo. 9

figura 310
Ao exemplificar o fazer artístico no presente trabalho, o objetivo é abordar o potencial
da criatividade e da expressão humanas, e não especificamente a obra de arte e o artista. A
psicologia analítica, de Jung, psicólogo suíço,11 não traz como finalidade analisar
esteticamente uma obra de arte, mas estudar psicologicamente o fazer criativo da produção
artística, a interpretação das imagens simbólicas e suas significações.12
Jung afirma que “a natureza do ser humano conduz à formação de cultura, à criação
de símbolos, ao controle de energia de modo que o seu fluxo possa ser dirigido para esses
conteúdos espirituais e mentais.”13
Essas imagens simbólicas carregadas de significação são a chave para muitas
descobertas acerca da universalidade da psique humana, como também da personalidade, do
meio, das influências e da cultura de quem as cria. Stein relata que à medida que Jung ia
avançando em seus estudos a respeito do material inconsciente, primeiramente sonhos e
9

JANSON, H W e Anthony F . Introdução à história da arte. Ed Martins Fontes, 1996, p 8.
PICASSO, P. "Cabeça de Touro" (1944).
11
Breve biografia de Jung, capítulo III.
10

12
13

SILVEIRA, Nise da. Jung: vida e obra. 7 Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981, p. 155.
JUNG apud STEIN, Murray. O mapa da alma. Ed Cultrix, 1998, p 80.
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fantasias, era levado a teorizar sobre estruturas gerais da mente humana, pertencentes a todos
os seres humanos.
à camada mais profunda da psique humana deu o nome de “inconsciente
coletivo” e concebeu o seu conteúdo como uma combinação de padrões e
forças universalmente predominantes, chamadas “arquétipos” e “instintos”14.
Em sua concepção, nada existe de individual ou único nos seres humanos
nesse nível. Todos temos os mesmos arquétipos15 e instintos16.17

E complementa falando sobre a individualidade:

quanto à individualidade, tem que ser procurada em outras áreas da
personalidade. A verdadeira individualidade, argumentou em Tipos
Psicológicos e em Estudos sobre Psicologia Analítica, é o produto de uma
luta pessoal pelo desenvolvimento e aquisição da consciência a que deu o
nome de processo de individuação.18 19

1.2 – A ARTE COMO PRÁTICA TERAPÊUTICA
Carl Gustav Jung20, criador da Psicologia analítica21, em sua teoria, construiu
conceitos de vasta amplitude significativa como: arquétipo, inconsciente coletivo22, processo
de individuação, ego, persona, sombra, dentre outros. Alguns conceitos serão abordados ao
longo do trabalho, pois são básicos para o desenvolvimento e compreensão do trabalho
terapêutico. Jung propõe extensamente sobre a atuação do inconsciente no processo criador. 23

devemos sempre, agora, indagar se um fenômeno mental é consciente ou e,
também, se um fenômeno exterior “real” é percebido através de meios
conscientes ou inconscientes. As poderosas forças do inconsciente24
14

referências 14 e 15.
arquétipo “Um padrão potencial inato de imaginação, pensamento ou comportamento que pode ser encontrado
entre seres humanos em todos os tempos e lugares” STEIN, Murray, op cit p 205.
16
instinto “Uma fonte inata, fisicamente baseada, de energia psíquica (ou libido) que é formada ou estruturada
na psique por uma imagem arquetípica.” STEIN, Murray, op cit, p 206.
17
STEIN, Murray, op cit. , p 83,84.
18
STEIN, Murray, op cit, p 84.
19
Ver capítulo III.
20
ver capítulo III.
21
SILVEIRA, Nise. Jung, Vida & Obra.Ed Paz e terra. 2006, p 34.
22
porção da psique que armazena as imagens arquetípicas e os grupos de instintos. STEIN, Murray. op.cit.,
p.205.
23
FRANZ, M. L. Von, O Homem e seus símbolos. In: Carl G Jung. Ed Nova Fronteira, 10ª edição
24
inconsciente “A porção da psique situada fora do conhecimento consciente. Os conteúdos do inconsciente são
constituídos por memórias recalcadas e por material, como pensamentos, imagens e emoções, que nunca foram
conscientes.” Está dividido em inconsciente pessoal e coletivo. STEIN, Murray. O mapa da alma. São Paulo: Ed
Cultrix, p 205.
15
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manifestam-se não apenas no material clínico, mas também no mitológico, no
religioso, no artístico e em todas as outras atividades culturais através das
quais o homem se expressa.25

Jung usou a arte no tratamento de seus pacientes, na década de 20, considerando o
material artístico como forma de dar acesso à representação de imagens do inconsciente.
Nesse sentido, a arte como prática terapêutica procura propiciar que a pessoa se re-conecte em
suas várias faces, se estranhe e se reconheça. Permite que possa exprimir os seus medos,
desejos, alegrias, através da criação artística, mas em processo criativo sem fins estéticos, e
sim expressivos.
Muitas pesquisas e trabalhos já foram feitos em torno dos benefícios da Arte como
contribuição ao Processo Terapêutico, onde surgiram nomes como Florence Cane e Margareth
Naumburg , nos EEUU, Adrian Hill, na Inglaterra e Nise da Silveira, no Brasil.26
Citando Liebmann, “a Arteterapia usa a arte como meio de expressão pessoal para
comunicar sentimentos, em vez de ter como objetivo produtos finais esteticamente agradáveis
a serem julgados segundo padrões externos.”27
A Arteterapia vem a ser um processo terapêutico que se realiza através da arte não
direcionada para a função estética, e sim para a função expressiva. Traz a possibilidade de
uma outra fala, menos pensada ao ser dita, menos racional, e por isso mesmo, trazendo à tona
elementos muitas vezes ainda não conscientes, ou não tão claros para quem os exterioriza.
Possibilita, assim, o autoconhecimento e a auto-expressão. A possibilidade de criar, de
recorrer às imagens internas e trazê-las à luz dos olhos da consciência, é uma grande aliada no
processo de auto-descoberta. Johnson, em seu livro “Imaginação Ativa”, diz que, através dos
sonhos e da imaginação, o inconsciente se comunica.
o inconsciente manifesta-se através de uma linguagem simbólica. Não é
somente por um comportamento involuntário ou compulsivo que sentimos o
inconsciente. Ele dispõe de dois caminhos naturais para estabelecer uma
ligação e conversar com a mente consciente: um deles é através do sonho, o
outro, através da imaginação.28

Jung, em sua obra Psychological factors in human behavior, define criatividade como
um impulso semelhante, na sua dinâmica, a um instinto, por ser compulsivo e automático,

25

JUNG, Carl G apud FRANZ, M. – L. von., O homem e seus símbolos, p 304.
PHILIPPINI, Ângela. Cartografias da Coragem.
27
LIEBMANN, Marian. Exercícios de arte para grupos. Summus editorial, p 18.
26

28

JOHNSON, Robert A – Imaginação Ativa. São Paulo: Mercuryo, p. 13.
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embora sem ser fixo e mutável. Esse instinto, ligado aos impulsos de atividade e reflexão,
pode também subjugá-los a ponto de causar a autodestruição do indivíduo.29
Franz, assim discorre em sua conclusão sobre a constatação do grande impacto
produzido sobre os indíviduos pelos arquétipos, delimitando suas perspectivas éticas e
mentais, emoções, relacionamentos, influenciando todo o seu destino. A autora aborda
também a combinação dos símbolos arquetípicos no indivíduo, seguindo estrutura de
totalidade, na qual ocorre a possibilidade de que a compreensão apropriada desses símbolos,
disponha de efeito terapêutico, verificando, ainda, a capacidade dos arquétipos de agirem em
nossa mente como forças criadoras, quando inspiram novas idéias criadoras ou destruidoras,
quando essas mesmas idéias firmam-se em preconceitos conscientes que incapacitarão futuras
descobertas.30
Traduzimos e expomos conteúdos internos através de símbolos, pensamentos,
sensações, sentimentos, até então inconscientes, que podem ser acessados através de
atividades artísticas como desenho, pintura e demais expressões plásticas. Como afirma
Philippini:

em Arteterapia, os “sinais” são registrados através da produção simbólica,
pela cor, formas, movimento, ocupação no suporte e padrões expressivos
gerais. Ao apreender gradualmente o significado dessas configurações,é
possível permitir que, pouco a pouco, conflitos sejam elaborados e conteúdos
até então desconhecidos possam acessar a consciência . O arteterapeuta, neste
contexto, é acompanhante privilegiado de um processo de transformação que
ganha consistência a partir da criação plástica. Assim, um símbolo, em dado
momento, é a imagem guia que unirá o inconsciente à consciência e, com esta
mediação, através do desenvolvimento do trabalho com possibilidades
imagéticas, a transformação será facilitada e ativada.31

1.3 – ARTETERAPIA E SUAS MÚLTIPLAS LINGUAGENS EXPRESSIVAS

As variadas formas expressivas utilizadas na Arteterapia, como as artes
plásticas, o teatro terapêutico, música, abrem um campo considerável para desenvolver o

29

WAHBA, Liliana Liviano. Criatividade: inspiração possessão e arte. Viver – Mente e Cérebro
(Memória da Psicanálise Nº 2 - JUNG). São Paulo: n. 2, p. 82-89, [2005], p. 82 e 84.
30
FRANZ, M. L. Von, O Homem e seus símbolos. In: Carl G Jung, Ed Nova Fronteira, 10ª edição, p. 304.
31

PHILIPPINI, Ângela, Cartografias da coragem. Ed Wak, p. 19.
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potencial expressivo do indivíduo, que poderá lidar com seu ser, em todos os seus aspectos.
Registra Philippini,
a espectro destes materiais expressivos abrange inúmeras possibilidades, pois procura
atender à singularidade de quem cria, funcionando como instrumento para estimular a
criatividade e, posteriormente, desbloquear e trazer à consciência informações
guardadas na sombra(op.cit., p. 19). 32

São várias as modalidades expressivas disponibilizadas na prática arteterapêutica.
Reportando à mesma autora, a criatividade e o treinamento do arteterapeuta é que permitem a
utilização adequada de modalidades expressivas. Essas estratégias arteterapêuticas não só
conduzirão a uma melhor compreensão dos símbolos e os significados emocionais neles
inseridos. “Os símbolos trazem para os indivíduos a possibilidade de conhecer, compreender,
refazer, recuperar, rememorar, reparar estruturas e transcender.”33
No trabalho de corpo podem-se utilizar mãos, pés, braços, pescoço, em trabalho de
relaxamento, dançaterapia, teatro terapêutico, ritmo, trabalhando coordenação motora e
movimentando conforme necessidade de trabalho corporal.

34

Neste sentido, Philippini assim

discorre sobre Arteterapia:
uma dentre as inúmeras formas de descrever o que é mesmo Arteterapia, será
considerá-la como um processo terapêutico, que ocorre através da utilização
de modalidades expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas,
configurarão uma produção simbólica, concretizada, em inúmeras
possibilidades plásticas, diversas formas, cores, volumes, etc. Esta
materialidade permite o confronto e gradualmente a atribuição de significado
profundos da psique, que pouco a pouco serão apreendidas pela consciência.35

Nesse processo de se descobrir e se expressar, a arte como abordagem terapêutica
contribui propiciando elementos para diferenciar sentimentos e experiências, criar novas
referências afetivas, socializar o comportamento, dando oportunidade ao indivíduo de
reorganizar-se, fortalecendo seu ego e auxiliando a construir sua identidade.
No trabalho criativo com materiais expressivos, emergem conteúdos do inconsciente,
o que favorece, para o indivíduo, um melhor desempenho dentro da coletividade:
como o indivíduo não é apenas singular, pressupondo-se também relações
coletivas em sua existência, o processo de individuação não leva ao
32
33

34

PHILIPPINI, Ângela, op. cit, p.19.
PHILIPPINI, Ângela, op. cit, p. 19.

Alguns desses elementos foram usados no trabalho arteterapêutico do estágio e serão desenvolvidos no
capítulo 2.
35
PHILIPPINI, Ângela. Cartografias da coragem. RJ, Ed Wak, 2004, p. 13.
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isolamento, mas a uma consciência coletiva mais intensa. A individuação não
pode constituir, sob pretexto algum, a finalidade da educação psicológica.
Antes da individuação poder ser proposta como finalidade, já terá sido preciso
alcançar primeiro o fim educativo da adaptação ao mínimo de normas
coletivas, imprescindíveis para uma existência em sociedade.”36

Sendo assim, a arteterapia conta com modalidades expressivas como colagem,
pintura, desenho, escrita criativa, e pode ser complementada com técnicas de relaxamento,
ambiente sonoro, prática de jogos teatrais, dentre outras, que propiciam contexto adequado ao
bem-estar e à criação dessa outra forma de comunicação, na maioria das vezes não-verbal,
que auxilia nos desbloqueios e consciência de si mesmo.
Conforme Reisin, “Cada material tem certas características que se opõem ao manejo
do tempo puramente subjetivo...e cada um possui, além disto, diferentes tempos de espera ou
de desesperança.”37

1.4 - MODALIDADES EXPRESSIVAS EM ARTETERAPIA

A Arteterapia abre a possibilidade de se trabalhar com várias modalidades expressivas,

as modalidades expressivas poderão ser tão variadas quanto a criatividade e o
treinamento do arteterapeuta possa permitir. Terão o objetivo de facilitar a
melhor compreensão do símbolo, intensificando sua função estruturadora. As
estratégias arteterapêuticas devem conduzir à melhor compreensão dos
significados emocionais contidos no símbolo e este processo conduz a
sentimentos de plenitude e inteireza. Os símbolos trazem para os indivíduos a
possibilidade de conhecer, compreender, refazer, recuperar, rememorar,
reparar estruturas e transcender.38

Como modalidades expressivas, no que diz respeito às Artes Plásticas, encontramos
como principais as práticas de colagem, desenho, pintura, modelagem, assemblage,
construção.

36

JUNG, Carl Gustav, “Tipos Psicológicos”. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981, p526.
REISIN, Alejandro. A grupalidade na arteterapia.. In: Revista Imagens da transformação, v 10. Ed Pomar,
2003, p 42.
38
PHILIPPINI, Ângela. Cartografias da coragem. RJ, Ed Wak, 2004, p. 19.
37
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as linguagens plásticas, poéticas e musicais dentre outras, podem ser mais
adequadas à expressão e elaboração do que é apenas vislumbrado, ou seja,
complexidade implica na apreensão simultânea de vários aspectos da
realidade. Esta é a qualidade do que ocorre na intimidade psíquica; um mundo
de constantes percepções e sensações, pensamentos, fantasias, sonhos e
visões, sem a ordenação moral da comunicação verbal do cotidiano.39

Na modalidade expressiva desenho, trabalha-se com o desenho, a coordenação motora fina ,
concentração e contato com a realidade ; a pintura destina-se a criar oportunidades de exprimir
vivências anímicas inconscientes, assim como os exercícios teatrais com finalidade terapêutica; a
escrita criativa permite utilizar a palavra de uma maneira mais fluida e descompromissada. Tanto
o teatro quanto a música e o trabalho rítmico, visam memória afetiva e coordenação motora,
estabelecendo contato entre corpo, alma e mente. As técnicas de colagem, mosaico, assemblage,
construção, enfim, as modalidades expressivas utilizadas, vêm contribuir para esse encontro
consigo mesmo e na conexão dos conteúdos internos da psique. A contribuição da arte no
processo de individuação é inquestionável, conforme se constata no desenvolvimento do trabalho.
Através de quaisquer de suas modalidades expressivas, ou de técnicas complementares, nesse
processo, o indivíduo passa a dispor de ferramentas para buscar e traduzir sua totalidade enquanto
pessoa.

1.4.1 - COLAGEM

A colagem consiste em realizar a junção, utilizando-se cola, de materiais como
recortes de jornal, imagens, figuras pré-selecionadas, linhas coloridas, madeira, caixas, sucata,
papéis com texturas e cores diversos, tecidos, etc que podem ser do tamanho variados.
Conforme os Anais da I Jornada Goiana de Arteterapia, a colagem “favorece a organização de
estruturas pela junção e organização de formas prontas”

40

e segundo informação da mesma

fonte, a organização espacial é simbólica, de baixo custo e reparadora.

39

Érika Nobre é Terapeuta Ocupacional, com especilização em Educação Biocêntrica/
www.terapeutaocupacional.com.br/valmaterial.htm/acessado 08 de janeiro 2009.
40
Anais da I Jornada Goiana de Arteterapia. Disponível em:
http://www.scribd.com/doc/11393742/Anais-da-I-Jornada-Goiana-de-Arteterapia. Acessado em 04 de
fev 2009.
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Figura 441

1.4.2 – DESENHO

Na técnica de desenho podem ser utilizados o giz de cera, pastel a óleo, pastel seco,
lápis de cor, lápis de cor aquarelado, hidrocor, carvão e lápis grafite. No desenho trabalha-se
bastante a coordenação motora fina e conforme Érika Nobre42, são explorados atenção,
concentração e o contato com a realidade. “entendendo que as cores são uma variedade de
ondulações da luz e provocam a sensação cromática, por analogia, podemos atribuir que a
variação da intensidade ondulatória de luz assemelha-se ao movimento da energia psíquica.”

41

GWON, Osang. Site pessoal do artista. Disponível em: http://osang.net/works/deo.html#. Acessado em 08 de
fevereiro 2009.
42
NOBRE, Érika. Disponível em: / http://www.terapeutaocupacional.com.br/valmaterial.htm/acessado em 25 de
janeiro 2009.
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Figura 05 43

1.4.3 PINTURA
As cores e traços podem enfatizar ou explicitar sentimentos. Nesta linguagem plástica,
o quadro de Picasso, “Guernica”, feito na época da Guerra Civil Espanhola, o artista expressa
, através de sua pintura, seus sentimentos de revolta, indignação , de denúncia contra a guerra;
agonia , tristeza e dor estão estampados na obra. “Na tela em que estou trabalhando exprimirei
minha aversão pela casta militar que mergulhou a Espanha num oceano de dor e de morte” 44

Figura 06
Outro exemplo claro da pintura e do uso das cores na expressão dos sentimentos, é o
quadro do pintor Norueguês Edvard Munch, bem como o nome dado ao mesmo, que é pleno
de sentido. “O Grito” é um quadro carregado de emoções.

43

SAFER , Patrícia.Site da artista. Disponível em: http://patymedicina.zip.net/images/Meu_desenho.jpg,
acessado em 09 de fev de 2009.
44
PICASSO, P. apud SILVEIRA, Nise. Yung, Vida & Obra. Ed Paz e terra, 2006, p. 147.

18

Figura 07

Assim escreve HW Janson e A F Janson, em seu livro de Iniciação à História da Arte,
sobre o quadro de Munch. “o ritmo das linhas longas e sinuosas parece fazer com que o eco
provocado pelo grito reverbere por todos os cantos do quadro, transformando o céu e a terra
em uma grande e sonora cena de horror.”45
O uso da pintura no trabalho arteterapêutico abre uma fala de cores, traços e linhas,
sendo que as tintas utilizadas são geralmente guache, aquarela, anilina, óleo, acrílica e
nanquim.

1.4.4 MODELAGEM

A modelagem é considerada por Stabile46 um ótimo meio de desenvolver a capacidade
criadora e os controles sensorial e motor, e alega que através dessa atividade consegue-se a
flexibilidade manual, destreza, leveza e controle da mão, sentindo a proporção das formas e
sua relação e dimensão no espaço. É uma ótima técnica para desenvolver a sensibilidade tátil,
muscular (contração e relaxamento), além de ser a estruturação da forma a partir do
imaginário, uma importante função terapêutica, concretizando na massa, ainda sem forma
definida, o que se havia anteriormente pensado. Procurando materializá-la em formas,
proporções, espaços, volumes, lidando-se, gradualmente, com a passagem do bidimensional
para o tridimensional, trabalhos em forma achatada para os de detalhes em tridimensional..
45
46

JANSON, H W e Anthony F. Iniciação à História da Arte. Ed Martins Fontes, 1996, p.352
STABILE, R. M. A Expressão Artística na Pré-Escola. s. ed. São Paulo: F. T. D., 1988, p. 98-101
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No caso do trabalho com dependente químico, ex morador de rua, funciona como
excelente aliado, pois permite a expressão livre, o contato físico das mãos com a massa com a
qual estabelece relação sensorial onde testa , amassa e projeta várias vezes seu trabalho,
promovendo desenvolvimento da auto-confiança e liberando tensões. É uma atividade
prazerosa e libertadora, também boa para aperfeiçoamento e retomada da coordenação
motora, coordenação de movimentos, já que utiliza simultaneamente as mãos.
Há grande variedade de materiais utilizados na modelagem. A técnica pode ser feita
com massa caseira, como massa salgada, massa de pão, massa de farinha e massas
comestíveis( leite em pó e chocolate), como também outros materiais, como argila (barro),
gesso, plasticina, “papier mâché” e massa de modelar. O trabalho com “papier mâché”,
aliado a outras modalidades, como a escrita criativa, amplia a linguagem, de várias maneiras,
exercitando vários olhares. Com papel higiênico, cola, gesso, um pouco de água, cria-se uma
massa; de garrafas pet, copinhos, surgem bonecos, mãos, casas, cidades, dando vazão ao que
estiver povoando o imaginário.

Figura 0847

47

PARISI, André. Técnica papier maché. cabeça de mastim napolitano. página pessoal do Orkut. Disponível em:
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=10419744244612318812, acessado em 06 de fev 2009.
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1.4.5 CONSTRUÇÃO

Com material reciclado, na técnica de construção, deparamo-nos com um mundo
novo, de onde surgem e ressurgem desejos, lembranças antigas, temas. É importante
mencionar o uso de materiais alternativos e do material reciclado, “papier mâché”, sucata,
revistas velhas para colagem, garrafas pet, copos plásticos, etc, trazendo visualmente o
contato efetivo da criatividade e da transformação.
O exemplo de uma criança que, através de copos de iogurte, embalagens de sucos e
leites, pôde construir uma girafa, é surpreendente, educativo e transformador.
No artigo Caminhos da Transformação: transformar para integrar da Restauração à
Reciclagem, Denise Nagem menciona o trabalho com sucata como material transformador. “o
trabalho com sucata propicia o estímulo à criatividade por meio da construção e da
reconstrução do concreto e do real. Configura-se em um material transformador, pois se
fornece uma nova utilidade ao que antes era lixo.”48

1.4.6- ESCRITA CRIATIVA

Dentre as modalidades expressivas, além das artes plásticas, que podem ser utilizadas
no processo arteterapêutico, há a escrita criativa, que vem somar elementos a essa outra fala
não-verbal. Assim discorre Márcia Vasconcellos sobre a escrita criativa, no artigo Palavras
de Salvação: a Importância da Escrita Criativa na Busca do Si Mesmo,

no ateliê terapêutico, o uso das palavras é como o uso de um material plástico.
Moldam-se as palavras, assim como se molda a argila. É a sua manipulação
que vai permitir surgirem pequenos textos, poemas, contos e, por que não, até
mesmo um romance. Muitas vezes as soluções para determinados
questionamentos brotam no meio da trama que está sendo construída. É como
se o inconsciente falasse as imagens arquetípicas que precisam ser plasmadas
no papel, ou seja, na consciência.49

1.4.7 – ASSEMBLAGE

Na técnica de “assemblage” são utilizados materiais diversos com formas, cores ,
suportes variados, composições inusitadas, objetos de origens diferentes, usados e
48
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Wak, p.113.
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reaproveitados. Conforme Andrea Gallo50, “o princípio que orienta a feitura de assemblagens
é a estética da acumulação. Todo e qualquer tipo de material pode ser incorporado a obra de
arte.”51

Figura 0952

E segue afirmando, “as possibilidades de re-significar objetos, de comunicar-se
através de materiais inusitados, abrem as portas para o infinito, onde não há limites para as
possibilidades de expressão(op.cit.)”53

1.4.8 - MOSAICO

Na técnica de mosaico, materiais como azulejo, papéis picados, casca de ovos, cacos
de vidro, pedra, conchas, madeira, etc são utilizados, formando desenhos e formas
construídas sob o olhar e a criatividade de quem manuseia o material.
Sobre esta modalidade expressiva, assim discorre Maria Helena M. Elizardo: “a
técnica do mosaico passa por etapas que simbolicamente representam a desconstrução, a

50
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busca e a construção do que vai renascer, a confirmação desse novo conteúdo, a libertação na
nova forma criada.”54

Figura 1055

Figura 11 56

1.4.9 – MÚSICA

54
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O uso da música e de exercícios teatrais pode ter grande utilidade no trabalho
terapêutico. Tanto o teatro quanto a música e o trabalho rítmico visam memória afetiva e
coordenação motora, podendo ser importantes aliados do processo arteterapêutico que se
fundamenta na prática das artes plásticas.
Clarice Costa, no livro “Despertar para o outro”, assim discorre sobre ritmo: “ritmo é
basicamente a ordenação do movimento, formando um elo entre espaço e tempo. Tratando-se
de música, seus elementos básicos são a duração e acentuação das sonoridades”57 Na vida
temos o batimento cardíaco, o ritmo do andar, o ritmo da fala, caracterizando andamentos,
que refletem momentos , sentimentos.

Figura 1258

Segundo Paul Moses, mencionado por Sônia Prazeres, “cantar é como um
compromisso, uma recordação voluntária de um “eco” da satisfação pura da vocalização
primitiva. É uma atividade auto-erótica, liberadora das tensões construídas pela nossa
repressão.”59 Bohumil Med esclarece o que significa andamento, da seguinte forma:
“andamento é a indicação de velocidade que se imprime à execução de um trecho musical.
é a indicação da duração absoluta do som e do silêncio determinando precisamente o valor das
figuras.” 60 Segundo o Dicionário Grove de Música, andamento vem a ser:
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indicação da velocidade em que uma peça musical deve ser executada. O
compositor pode especificar o andamento em termos de unidades métricas por
unidade de tempo, o que pode ser aferido por um metrônomo; antes da
invenção deste, utilizava-se como referência um pêndulo, a pulsação cardíaca,
ou outros meios. Desde o barroco tardio, o andamento passou a ser indicado,
em geral, pelo uso de modelos italianos de instrução de andamento, tais como
allegro, andante, adagio, etc (alguns dos quais podem sugerir também a
atmosfera emocional em que a peça deve ser executada).61
A atmosfera emocional sugerida pelo andamento em que uma peça (musical) deve
ser executada, conforme mencionado no conceito acima, pode muito bem ser considerada no
trabalho de ritmo, seja individual ou em grupo. No caso de um trabalho em grupo, ao se
trabalhar o ritmo trazido individualmente pelos participantes para a roda, vem à tona a
atmosfera emocional individual e posteriormente a atmosfera emocional que delineia o grupo.
Segundo Ducourneau62, o ritmo musical abre o canal do sentimento, “o ritmo musical é um
dos principais elementos da expressão de sentimentos. É preciso notar que todas as indicações
usadas na música para indicar movimento são em sua origem indicações afetivas (por
exemplo: allegro-allegremente)”.
Isso se refere naturalmente ao exercício rítmico aplicado ao grupo, onde este propõe e
encontra um andamento comum para a execução do exercício rítmico, encontrando assim uma
respiração comum ao grupo. Assim diz Fregtman, em seu livro “Corpo, música e terapia”:
toda imagem expressiva musical é uma forma dinâmica, simplificada e
purificada de frequências rítmicas universais, um holograma que registra
toda a sinfonia de acontecimentos vibratórios cósmicos (...) . Estamos imersos
numa rede de sistemas interconectados e todos os modelos ou estruturas de
funcionamento se encontram em relação sincrônica com estruturas maiores
que os contêm.63

1.4.10 – DANÇA

O corpo está carregado da expressão de uma linguagem não-verbal, na qual a forma de
andar , de sentar, de parar etc. materializam emoções e sentimentos.

61
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Figura 13 , danças circulares64

A dança e o teatro como terapia ajudam no processo investigativo do sujeito desse
corpo, auxiliando no equilíbrio físico e mental. Nesse sentido, tanto a dança como o teatro são
bastante significativos no trabalho corporal. “o corpo que não “fala” está aprisionado em suas
tensões, que provocam deformações, e fica como a energia “estagnada”, pois esse processo
geralmente é inconsciente.”65
A dança acompanha a história da humanidade, remontando aos ritos primitivos até os
tempos de hoje. Segundo Andrade,

ao transcender o individual, o cultural e o histórico, a dança em grupo ritualiza
e simboliza este conteúdo pela manifestação do desejo, do sentimento e do
pensamento, ao mesmo tempo em que isenta o indivíduo da responsabilidade
e da conseqüência do contato real com a situação expressada pelo movimento
e expressão
corporal66

1.4.11- TEATRO

Outra modalidade expressiva, o teatro como atividade terapêutica, também auxilia
nesse processo de busca de expressão. O imenso domínio do inconsciente, denominados na
psicologia junguiana inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, contém os conteúdos
psíquicos que não mantêm relação com o ego.67
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“É o ego que ilumina o sistema inteiro [psique], permitindo que ganhe consciência e,
portanto, que se torne realizado”68
Ao exercitar a criatividade, com pessoas interagindo, reproduzindo cenas, sentimentos,
o teatro abre a possibilidade de auto-conhecimento e transformação.

Figura 14, Teatro do Oprimido, Técnica de Augusto Boal69

Na matéria de Rogério Bettoni sobre teatro como meio didático, ele assim expõe o
tema,

o teatro como meio didático oferece a oportunidade para que os alunos
conheçam mais a si próprios e aos outros que o cercam, operando a arte como
um processo coletivo. Ao construir cenas e exercitar a improvisação, os
alunos recriam cenas vividas por eles, cenas cotidianas, utilizam a
imaginação, a criatividade e a percepção para desenvolverem um olhar
diferenciado sobre si mesmos e sobre as situações cotidianas. É
compartilhando descobertas, sentimentos, idéias e atitudes que os alunos
estabelecem uma relação entre sua própria individualidade com a
coletividade, desenvolvendo melhor a socialização.70
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Duvelina Simon71, em sua monografia Interfaces entre violência, dependência

química, exclusão e arteterapia, cita Vibranovski (2004) que utiliza o teatro como meio de
esclarecimento e prevenção contra o uso de drogas, esclarece que esta prática afeta quem usa,
quem não usa, a família, o vizinho, o amigo ou até mesmo aquelas pessoas que não tem qualquer
relação com quem usa, pois estão sujeitas à violência advinda do uso das drogas, uma bala
perdida, um assalto, e acrescenta:

a drogadição, assim como as outras compulsões, é uma tentativa
vã de fechar um buraco, aliviar uma angústia, provocar uma ilusão de
transcendência”, porque, “ao mesmo tempo que a droga traz sensações
de prazer, liberdade, poder, é causa direta ou indireta de acidentes de
trânsito, violência urbana e familiar, internações psiquiátricas, mortes,
mendicância, criminalidade e doenças.72

Acerca do assunto, ISEP Clinic, Instituto de Barcelona, Espanha, de Psicologia Clínica
e da Saúde, em uma oficina de teatro-terapia , propõe uma oficina para amenizar estes fatores
citados acima:

*este taller pone de manifiesto los beneficios del teatro como terapia para
combatir estrés, ansiedad, trastornos alimentarios, esquizofrenia, dificultad
para expresar emociones, falta de autoestima,etcétera.”
“Además ayuda a afrontar el día a día mejorando la seguridad en uno mismo
y la creatividad para afrontar y superar los problemas.73 74

E sobre esse mesmo tema, Stephen Nachmanovitch, assim discorre sobre o improviso,
incluindo a prática no exercício teatral:75
o teatro improvisado não ocorre obrigatoriamente num teatro nem envolve
necessariamente pessoas que se denominam atores. Os elementos para uma
improvisação no teatro, nas artes plásticas, na música ou na dança estão à
nossa volta o tempo todo.
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No fazer criativo, na ação de se expressar através da arte, qualquer que seja a
modalidade, passa-se a reconhecer um território próprio, a construir, a transformar e a traçar o
caminho da individuação.
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CAPÍTULO 2

POPULAÇÃO DE RUA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA

O segundo capítulo aborda os temas população de rua, histórico e definições,
dependência química, com algumas considerações e pesquisas, a definição do termo
resiliência e sua aplicabilidade nesse público alvo, bem como algumas casas de recuperação,
com seus métodos e processos terapêuticos.

2.1 - HISTÓRICO E DEFINIÇÃO

A matéria de Capper “A população de rua do Rio de Janeiro, suas memórias e
histórias de vida”, expõe definição trazida a termo do que seria população de rua, apropriada
ao público alvo abordado na presente monografia, “a população de rua, entendida aqui como
o morador que não tem um teto, um local fixo para dormir, e que está nas ruas
circunstancialmente, temporariamente ou permanentemente”76.

Além dessa definição, há

também a definição de Rodrigues & Silva Filho (1999), que entende como “ o conjunto
daqueles que vivem permanentemente nas ruas ou que dependem de atividade constante que
implique ao menos um pernoite semanal na rua.”77 Capper levanta a questão da desigualdade
social ser tão antiga quanto a história da humanidade78, mas traça um estudo sobre a história
do Rio de Janeiro e a formação da população de rua. Segundo a autora, os primeiros anos do
século XX ilustram bem essa questão, já que essa época registra mudança de costumes,
introduções de novos instrumentos científicos e tecnológicos, como também o início de um
processo excludente, que alteraria a vida dos indivíduos no centro urbano, alterando
rapidamente valores e afetando hábitos e costumes. Isso, ainda segundo a autora, que
menciona Sevcenko (1998), remonta à “Belle Epoque” carioca, nos primeiros anos da
república, época na qual ocorre a aspiração por uma cidade moderna, que refletisse padrões
europeus, criando novos modelos e afetando a ocupação do espaço público. Essa busca de
76
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modernização a qualquer preço trouxe uma invasão de espaços alheios e anulação de
identidade dos indivíduos, gerando uma população excluida.

no início do século XX, a população do Rio de Janeiro era formada em sua
maioria por negros remanescentes de famílias escravas, ex-escravos libertos e
seus descendentes, todos em busca de atividades na zona portuária. O êxodo
para a cidade, que remonta ao tempo da abolição, inflou o espaço urbano.
Como era preciso “limpar a cidade”, os governantes executaram um plano em
três dimensões: a modernização do porto, o saneamento da cidade e a
reforma urbana. Era a época da ditadura do “bota abaixo”, sem nenhum
respeito para com o cidadão, que tinham suas casas vistoriadas e demolidas
em nome da saúde pública. Sem ter para onde ir, o povo habita as ruas, outros
sobem os morros e surgem as favelas, onde as novas tecnologias, a
eletricidade e o odor do mundo moderno não tem acesso.79

Sendo assim, a autora, ainda discorrendo sobre o tema, alerta para um crescente
antagonismo, no qual se separam os incluídos na sociedade, através de algum tipo de força de
trabalho e participação no mercado consumidor, e os já considerados excluídos “descartáveis”
80

sendo que, em ambos os casos, agravou-se o problema da moradia.
a nova população de rua, fruto da globalização excludente, conforme indicado
por Bursztyn (2000), tem uma característica peculiar: a de não ser assimilada
pelo mundo oficial, não lhe sendo franqueada a entrada no mundo dos
incluídos. Tratando-se, em princípio, de uma exclusão de caráter permanente.
Desta forma, seu mundo restringe-se às ruas e seu trabalho só se dá nas ruas.
Esta população tem portanto uma vida própria, um espaço por que não dizer
próprio, e vive em um tempo individual / grupal diferente, ainda que marcado
pelas exigências sociais do mundo do qual não faz mais parte.81
2.2 – RESILIÊNCIA DA POPULAÇÃO DE RUA

Segundo Vasconcelos82, resiliência é um termo originário da Física, que trata da
capacidade dos materiais capazes de resistir aos choques. Depois foi emprestado às ciências
humanas e significa, hoje, a capacidade que um indivíduo tem de resistir às adversidades,
conseguindo garantir sua integridade mesmo em momentos críticos. Barbosa atribui o
seguinte conceito ao termo, “...os resilientes são aqueles que são capazes de vencer as
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dificuldades, os obstáculos, por mais fortes e traumáticos que sejam. Pode ser um desemprego
inesperado, a morte de um parente querido, a separação dos pais, a repetência na escola ou
uma catástrofe como uma “tsunami” 83, e diz que atualmente este é um termo bastante usado
em vários meios vinculados à saúde mental.
A partir do seu trabalho de pós-doutorado, a psicóloga Aparecida Magali de Souza
Alvarez, acompanhando de perto grupos de moradores de rua por mais de dez anos, fez uma
aguda observação da capacidade humana de superação nessas populações, ante as
adversidades que têm de enfrentar, percebendo também que saíam delas fortalecidos ou,
inclusive, transformados.
O termo utilizado para essa capacidade de superação é resiliência, termo estudado pela
autora, que ao final concluiu serem os moradores de rua extremamente resilientes. Ao
considerar a possibilidade de retomarem o rumo, encontrando apoio para tal, assim se
expressa a psicóloga referida, em seu trabalho (jornal da USP, Ano XXI, n. 747) .“aquelas
pessoas não sucumbiram, mesmo vivendo em situação de extrema adversidade, com altíssimo
nível de estresse e toda ordem de dificuldades. Várias saíram de uma situação de usuárias de
drogas ou álcool, desenvolvendo um sentido em suas vidas.”84 Entretanto, no mesmo artigo
ressalta a importância dessas pessoas se apoiarem em algo, para que consigam sair por si
próprias da situação de rua. Segundo a pesquisadora, viver nas ruas pode ser um fato
circunstancial – a pessoa muitas vezes é levada a essa situação por ter vivenciado uma quebra
no rumo de sua vida.
Outro relato semelhante com relação à capacidade de sobrevivência da população de
rua, ou melhor dizendo, de apego à vida, mesmo frente a tantas adversidades é feito pelo
médico Dr. Marcelo Antônio da Cunha, em seu livro No olho da rua85:

trata-se de uma singularidade da vida na rua? , me perguntei, tenho a
impressão de que, se permanecessem nas suas antigas casas, não
suportariam determinadas pressões. A opção pela rua, se é que
podemos dizer assim, parece para eles um antídoto contra a morte,
mesmo que passem a viver sob condições precárias, mesmo que
morram moralmente a cada instante. Encontrei nos arquivos casos de
assassinatos, agressões, estupros etc.;suicídios não. Talvez seja isso que
os diferencie de outras pessoas em crise:querer continuar vivos.
83
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No que diz respeito à capacidade de sobrevivência e de resistência, o perfil do grupo
de pessoas com as quais foi desenvolvido o trabalho, por um período aproximado de sete
meses, em muito se assemelha à população abordada em estudo por Souza Álvares e por
Cunha. Essas pessoas viveram na rua mas, como disse um dos participantes da casa de
Betânia, “nós acabamos indo para a rua, mas não nascemos na rua” .
Na verdade, foi possível constatar que traziam consigo um caminho, uma possibilidade
de resgate da cidadania e da identidade, enfrentando muitos desafios pessoais. Uma palavra,
mencionada em exercício feito em sala, chamou-me a atenção: Dignidade.

2.3 – DEPENDÊNCIA QUÍMICA

O laboratório de Neurociências do Instituto de Psiquiatria da USP, Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, assim conceitua a dependência química:

a dependência química é uma síndrome caracterizada pela perda do controle
do uso de determinada substância psicoativa. Os agentes psicoativos atuam
sobre o sistema nervoso central, provocando sintomas psíquicos e
estimulando o consumo repetido dessa substância. Alguns exemplos são o
álcool, as drogas ilícitas e a nicotina.86

Segundo Even Ruud, em seu livro Música e Saúde, “o EU do paciente dependente é
deficiente, e seu ego tem poucas chances de desenvolver funções maduras. O resultado é um
paciente que não possui uma identidade definida.”87
De acordo com o psicólogo Chileno Toro Araneda, mencionado por Leinig, o que leva
o indivíduo a consumir drogas é a questão de querer mudar a identidade, mesmo
temporariamente, para escapar de si mesmo, já que se tornou insuportável sua própria
identidade. Sendo assim, a droga cria uma possibilidade de alívio, como apoio psicológico, do
qual passa a depender.88
Em um dos tópicos desenvolvidos em seu trabalho monográfico, Laranjeira comenta
sobre o perfil predominante do dependente químico observado em uma amostra de 146
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famílias atendidas no ambulatório da UNIAD (Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas) da
UNIFESP/Escola Paulista de Medicina – Depto de Psiquiatria, durante o período de 1995 a
1998, sendo o dependente (álcool ou drogas) usuário do programa de tratamento ou não.
Perfil esse que teve, nesse estudo, predominantemente dependentes químicos de sexo
masculino (86%) com idade média de 26 anos e nível de escolaridade inferior aos pais (1o
grau). Uma das questões levantadas pelo autor como um dos primeiros comportamentos
indicativos do consumo de drogas, observados pelos pais, principalmente na população mais
jovem, seria a hipótese do decréscimo ou da evasão no desempenho escolar.
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Em matéria de autoria de Sabina e Cazenave90 foi publicada pesquisa na qual se
buscava compreender quem é o paciente que busca as Comunidades Terapêuticas; uma vez
que para o usuário de drogas psicoativas, conforme o artigo mencionado, não há um perfil
determinado, já que em diversas pesquisas de diferentes grupos estudados, seja pela faixa
etária, gênero, nível social, econômico ou cultural, há indicação de que a utilização de drogas
não é restrita a um único grupo populacional. Segundo resultado da pesquisa realizada por
eles, cuja metodologia consistiu em análise qualitativa das informações com a participação de
cinqüenta pessoas de ambos os gêneros, que responderam ao questionário voluntariamente, no
qual foi preservado o anonimato dos participantes de um evento realizado pela Febract.
Apenas 26 desses questionários puderam ser analisados devido ao fato de o restante não ter
correspondido aos objetivos da pesquisa, já que os participantes não se declararam como
dependentes ou dependentes em recuperação de substâncias psicoativas.
Buscando compreender quem é o paciente que busca o tratamento das Comunidades
Terapêuticas os autores da presente matéria concluíram que o gênero dominante na pesquisa
foi o masculino: 92,3% dos questionários. A idade média foi de 36,7 anos. A maioria dos
participantes é formada por solteiros e a minoria divide-se eqüitativamente entre os
participantes separados e os que moram junto com o(a) companheiro(a).
O primeiro uso de drogas ilícitas ocorreu em média por volta dos 15,5 anos, sendo a
menor idade foi encontrada foi de seis anos e a maior de 32 anos, indicando nesta amostra que
é na fase da adolescência que geralmente ocorreu o primeiro contato com as drogas. A
89
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primeira internação teve como média a idade de 28,8 anos. A média de tempo em que os
participantes se encontram sem fazer uso de nenhuma substância psicoativa ilícita é de 2/3
anos, tendo como período mínimo quatro meses e máximo oito anos. O principal motivo que
os levou ao consumo do tóxico foi a curiosidade dos participantes, seguido da influência de
amigos, sendo o menos relevante a busca de uma suposta "desinibição"
As primeiras drogas usadas pelos participantes foram o álcool e a maconha; porém, as
mais utilizadas pelos participantes, quando ainda eram consumidores de drogas, foram:
cocaína (principalmente na forma de pasta-base, conhecida popularmente como crack),
álcool, maconha, solventes, LSD, chás de lírio e cogumelos, ecstasy, heroína, anfetaminas,
cigarro (tabaco), morfina, entre outras. Questionados sobre as internações, 50% dos
participantes responderam que já passaram por outras alternativas de recuperação em
instituições, como clínicas especializadas, hospitais psiquiátricos, instituições religiosas etc,
além de outras comunidades terapêuticas.
Com o objetivo de auxiliar na decisão médica e, conseqüentemente, otimizar o
cuidado aos pacientes usuários de substâncias psicoativas, a Associação Médica Brasileira e o
Conselho Regional de Medicina de São Paulo, junto à Associação Brasileira de Psiquiatria,
elaboraram Diretrizes Médicas baseadas em evidências científicas. De acordo com o
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo em conjunto com a Associação
Médica Brasileira (CREMESP/AMB) (2003. p.14), "A dependência é uma relação
disfuncional entre um indivíduo e seu modo de consumir uma determinada substância
psicoativa", sendo encarada como uma síndrome, determinada a partir de diversos fatores de
risco, surgindo em cada indivíduo de maneira distinta. Segundo informações levantadas pelo
Conselho, mais da metade da população das Américas e da Europa já experimentou álcool
alguma vez na vida1, e cerca de um quarto é fumante. O consumo de drogas ilícitas atinge
4,2% da população mundial. A maconha é a mais consumida (144 milhões de pessoas),
seguida pelas anfetaminas (29 milhões), cocaína (14 milhões) e os opiáceos (13,5 milhões,
sendo 9 milhões usuários de heroína). Ainda segundo a matéria abordada, as complicações
clínicas e sociais causadas pelo consumo de tais substâncias são consideradas um problema de
saúde pública. O tabaco foi o maior fator responsável pelas mortes nos Estados Unidos, em
1990, contribuindo substancialmente para as mortes relacionadas a neoplasias, doenças
cardiovasculares, doenças pulmonares, baixo peso ao nascimento e queimaduras.91
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Outra abordagem no que diz respeito ao perfil do usuário, que seria interessante
mencionar, é a abordagem da Comunidade Terapêutica Maxwell, clínica para dependentes
químicos que utiliza uma visão da psiquiatria social. Essa Clínica, em seu programa, ao
esclarecer suas diretrizes no tratamento, procura não usar rótulos. Apesar do perfil econômico
dos membros do grupo observados nesse estudo é o relato de traços sociológicos semelhante
no perfil do dependente químico em questão, no que diz respeito às origens de usuários, com
grupos familiares desajustados, e com personalidade instável e insegura.
Assim se pronuncia a Clínica quanto aos clientes:

e enganosa a generalização de que o uso de drogas ocasione um
comportamento desviado, pervertido ou transgressor. Os que nos procuram
para tratamento possuem um traço sociológico comum. Nossos clientes têm,
em média, de 18 a 50 anos, sendo provenientes de classe sócio-econômica
elevada e, em sua maioria, estão separados das famílias, seja do ponto
de
vista do espaço físico, seja no que diz respeito ao aspecto ideo-afetivo. A
grande maioria dos clientes que participam e participaram de nosso
tratamento provém de famílias com desajustes sociais e ou emocionais.
Percebemos em nossos clientes a personalidade frágil, insegura e pouco
estruturada, os notamos psicologicamente infantilizados e com uma grande
falta de autocrítica, indivíduos pouco perceptivos em relação a si próprios.92

Esta Instituição questiona a denominação de “dependentes de drogas” para o usuário ,
alegando esses pacientes encaminhados para tratamento incomodaram por não serem
inseridos dentro dos padrões sociais. E esta percepção com a seguinte afirmação:
essas são as pessoas que nos são encaminhadas para tratamento e em todos os
casos a queixa é a mesma: a de que são “dependentes de drogas”. Parece que
a grande preocupação é com seu comportamento transgressor, anti-social e
incomodativo. Podemos concluir que dentro de uma cultura mais ampla,
entende-se como caso de internação, aqueles que não participam, não
produzem, e desta forma a droga não deixa de ser um “bode expiatório” para
um comportamento que, com ou sem drogas, é francamente diferente do
esperado, do ponto de vista social e psicológico.

Vários relatos de dependentes se assemelham ao dizer que tinham casa, família, trabalho e,
por causa do uso de drogas e tudo que permeia esse universo, perderam tudo – como no caso
do grupo abordado no presente trabalho, indo parar, literalmente, nas ruas.
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2.4–CASA
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Como alternativas de recuperação, conforme pesquisa realizada com usuários de
drogas, estes passaram por internações em instituições como clínicas especializadas, hospitais
psiquiátricos, instituições religiosas , além de outras comunidades terapêuticas,93 pois há
várias abordagens para o processo de recuperação de dependentes.
A Casa de Recuperação Água da Vida define, em seu site94, o método Minnesota, ou
dos 12 passos, usado no processo de conscientização química e o único, conforme
informativos dessa Casa , que tem funcionado na manutenção da abstinência e aquisição de
novos hábitos :
o método MINNESOTA, que tem como objetivo a conscientização da doença
da dependência química trabalha na elaboração emocional. Estuda as
literaturas dos Doze Passos - Os doze passos é uma filosofia de vida utilizado
pelos A.A. e N.A. que objetivam a manutenção da abstinência com propostas
de mudança de comportamento. Utiliza técnicas terapêuticas em grupo.95

O grupo dos Narcóticos Anônimos, Associação comunitária de Adictos a drogas em
recuperação, procura não se concentrar na definição de dependência química e informa
utilizar o método Minnesota, ou 12 passos, como base do programa de recuperação.

a tarefa de definir adicção tem desafiado médicos, juízes, padres, adictos, suas
famílias e as pessoas em geral, por toda a história. Existem tantas definições
potenciais quanto existem grupos com interesses em definir adicção. Essas
definições enfatizam coisas tais como dependência fisiológica, dependência
psicológica, dinâmica familiar, problemas
comportamentais
e
moralidade. Esta lista poderia ser bastante incrementada, e NA poderia chegar
com sua própria definição e acrescentá-la à lista. Felizmente, a Tradição Dez96
nos afasta de tais discussões públicas.97

Não será feita aqui uma explanação maior sobre o método, por não ser esse o objetivo
do presente trabalho. Entretanto, torna-se importante mencionar que a consciência do adicto
no que se refere à sua própria dependência é relevante no tratamento.
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Um dos objetivos da casa de Betânia, ao abrir espaço ao trabalho Arterapêutico na
Instituição, foi a socialização do grupo, o que se repete em outras instituições que têm a
mesma finalidade. Segundo um dos coordenadores, as pessoas com mais dificuldade de
socialização seriam selecionadas para participarem do grupo no trabalho Arteterapêutico. Em
seu site, a Casa de Betânia assim esclarece a respeito do trabalho desenvolvido na
Instituição98:

acolher e dar à população de rua em geral, priorizando o adulto, sexo
masculino, que deseja iniciar um processo de reeducação para o pleno
exercício da cidadania. Proposta que visa o resgate da auto-estima,
recuperação da dependência química, espiritualidade e inclusão (Família trabalho - moradia). Para tanto promove, através do Setor Sócio-EducativoCultural, uma ação conjunta de cidadãos com a Pastoral de População de Rua
da Arquidiocese do Rio de Janeiro (voluntariado e parcerias), o
desenvolvimento de seu plano de ação, contando com uma Equipe
multidisciplinar.
o espaço de convivência não é abrigo ou asilo. É um espaço que fomenta a
ressocialização do povo de rua buscando sua reinserção na sociedade. É uma
passagem. Uma transição...99

Alejandro Reisin, no artigo intitulado A Grupalidade na Arteterapia, assim discorre
sobre o trabalho em grupo:

no encontro do próprio e do outro, se dá uma certa “química” de
transformação onde cada um pode modificar e ser modificado. Essa
possibilidade se dá tanto pelo trabalho com o material, assim com também
pela ação (tarefa) e pelo interjogo e construção conjunta de um espaço
simbólico com o outro, com os outros e com o suporte da atividade através da
arte.100

Essa interação entre sujeito e grupo, criada nesse espaço terapêutico, proporciona a
oportunidade de diálogo, ora com o grupo, ora consigo próprio, revisitando questões
individuais e de interação interpessoal.
Já a Clínica Comunidade Terapêutica Maxwell101 acredita que a dependência de
drogas é uma resultante dos fenômenos psico-sociais, e baseia o tratamento da dependência
química nas experiências de Maxwell Jones - na tentativa de desconsiderar a visão do
98
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"doente mental" como entidade irrecuperável . Essa abordagem surgiu a partir desse novo
olhar de Jones, em 1942, na Inglaterra - e marcou os primeiros passos de uma psiquiatria
institucional comunitária estabelecida, conforme explana a instituição, sobre bases
essencialmente sociológicas. A linha terapêutica desenvolvida pelo estabelecimento é o
princípio de igualdade que existe na própria concepção de comunidade terapêutica como
método de tratamento, onde são colocadas em plano de igualdade equipe técnica e população
de comunitários internos, ao invés de fundar-se sob um sistema hierárquico. Nessa ação
terapêutica procura-se reproduzir através da comunidade terapêutica, em uma microsociedade, a macro-sociedade, envolvendo o ambiente do hospital e as pessoas que nele
trabalham. Por definirem a dependência de drogas como um fenômeno psico-social, nessa
abordagem, na qual funciona a micro-sociedade, o interno se adequa a um papel ou função,
como em um pequeno município, procurando afastar o máximo possível a imagem de
hospital. Segundo essa abordagem, os rótulos aplicados ao dependente são uma espécie de
controle social, conduzindo à passividade :

o condicionamento de atitudes conformistas, de esperança messiânica de
salvação, os rótulos, "doente mental", "esquizofrênico", "alcoólatra" e
"toxicômano" são formas usuais de controle de nossa sociedade para cultuar a
passividade, o fatalismo e os determinismos biológico, social e filosófico. O
hábito de oposição e de questionamento, dentro de um clima terapêutico,
favorece a aproximação da realidade objetiva, afastando a possibilidade da
pessoa recorrer a delírios, processos psicóticos, como meio de camuflar a
impotência pessoal.

Para o trabalho terapêutico, Leite ressalta o exercício arteterapêutico em grupo onde
são compartilhadas experiências comuns e individualizadas.102 De qualquer maneira, todas as
abordagens terapêuticas visam contribuir para a saúde psíquica e física e para que haja um
conhecimento maior de si mesmo, do outro, e a ressocialização do usuário de drogas.
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CAPÍTULO 3
CONTRIBUIÇÃO DO MODELO JUNGUIANO À ARTETERAPIA

O terceiro capítulo traz uma pequena introdução sobre a vida e a obra de Jung e
procura explicitar a psicologia analítica, destacando alguns conceitos Junguianos como
sombra, persona, ego, self , individuação e suas inter-relações. Conceitos esses, que servem,
em parte, como fundamentação teórica ao presente estudo.

3.1- JUNG, VIDA E OBRA
Conforme Nise da Silveira, em seu livro Jung, Vida & Obra, Carl Gustav Jung,
fundador da psicologia analítica, nasceu em Kesswil, cantão da Turgóvia, região às margens
do lago Constança, Suíça, no dia 26 de julho de 1875 e morreu em 06 de junho de 1961. Seu
pai, Paul Achilles Jung, com quem tinha divergências, era pastor protestante da igreja
reformada, a quem tinha restrições. Jung teve sólida formação, cursou medicina e, ao finalizar
o curso, dedicou-se à psiquiatria, interessando-se pela esquizofrenia. Iniciou seus trabalhos
como assistente do professor Eugene Bleuler, no Burgholzi Psychiatric Hospital, da
Universidade de Zurich,

tendo defendido sua tese de doutoramento sob o título de

“Psicologia e patologia dos fenômenos ditos ocultos”.
Muito rápido conquistou profissionalmente o posto logo abaixo de Bleuler, diretor do
hospital, de quem permaneceu incansável colaborador e pesquisador. O interesse pelos
distúrbios mentais o fez desenvolver profundos estudos sobre a mente, e suas conclusões o
aproximaram de Freud que, em 1907, já era um famoso psicanalista judeu-austríaco,
considerado personagem maldito no meio universitário. Enfrentando dificuldades para
conseguir que levassem a sério suas idéias sobre o inconsciente, Freud logo reconhece o alto
valor de Jung e vê nele a pessoa ideal para levar adiante a psicanálise. Entretanto, Jung
discorda de Freud em pontos fundamentais de sua obra, e ocorre o rompimento entre os dois
em 1912.
Conforme Nise da Silveira menciona em seu livro, “em toda a parte a psicologia de C G
Jung é conhecida como psicologia analítica, distinguindo-se assim da psicanálise de Freud.” 103

103

SILVEIRA, Nise. Jung, Vida & Obra, p. 34.

40

Jung foi um incansável pesquisador e em 1945, aos 70 anos, conforme menciona a
104

autora

, ainda estava no auge da atividade criativa, publicando os livros Psicologia da

Transferência em 1946 e Misterium coniunctionis em 1955.
Jung escreveu uma produção teórica de contribuição impressionante e conta com
vasto conjunto de obras.

3.2 - JUNG E A PSICOLOGIA ANALÍTICA

A psicologia analítica é oriunda de estudos de C G Jung e distingue-se da
psicanálise de Freud. Jung, após estreita colaboração nas suas pesquisas e as de Freud, diverge
de Freud, ao defrontar-se com fenômenos culturais opostos105. A psicologia analítica indica
orientação psicológica que se ocupa de fenômenos psíquicos vistos em sua complexidade.
Jung tece importantes considerações sobre psiquismo, expondo conceitos como inconsciente,
suas estruturas individuais e coletivas, relações entre ego e inconsciente, estabelecendo
relação entre psicologia e alquimia , psicologia e religião em uma vasta obra, que trouxe uma
nova visão da abordagem psicológica, calcada em uma vida de pesquisas, estudos e trabalho.
Parafraseando Silveira, ao dizer que pode-se aplicar a Jung o que ele próprio disse ao fazer
alusão a Paracelso: “E do mesmo modo que ele apanhava em torno de si, sem nenhum
preconceito, a matéria-prima para sua experiência exterior, ia buscar também nas trevas
primitivas de sua alma, as idéias filosóficas fundamentais de sua obra”.106

3.3 – PERSONA , SOMBRA, EGO E SELF

Somos seres complexos, multifacetados, o que nos leva à variadas atitudes e
orientações, algumas vezes em desacordo entre si, trazendo conflitos que geram estilos
neuróticos de personalidade. Segundo Murray Stein, em seu estudo sobre conceitos
junguianos, um par dessas “sub-personalidades divergentes” são a sombra e a persona.107
Encontra-se na persona nossa máscara social, o sistema com o qual nos adaptamos ou
nos comunicamos com o mundo.
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desenvolvimento, a personalidade do começo de vida, que constituía um todo, se diferencia e
separa em várias partes, nascendo a consciência do ego, que ao crescer deixa para trás parte
de si mesmo, que se torna “inconsciente”, sem ter a consciência de que projeta “uma sombra”.
de um modo geral, a sombra possui uma qualidade imoral ou, pelo menos,
pouco recomendável, contendo características da natureza de uma pessoa que
é contrária aos costumes e convenções morais da sociedade. A sombra é o
lado inconsciente das operações intencionais, voluntárias e defensivas do ego.
É, por assim dizer, a face posterior do ego.
Todo ego tem uma sombra. Isso é inevitável. Ao adaptar-se e enfrentar-se
com o mundo, o ego, de um modo inteiramente involuntário, emprega a
sombra para executar operações desagradáveis que ele não poderia realizar
sem cair num conflito moral.108

Na sombra são encontrados os elementos psíquicos e pessoais desprezados, por serem
incompatíveis com as escolhas conscientes, se unindo ela ao inconsciente, formando uma
personalidade parcial, relativamente autônoma com pré-disposições opostas ao consciente.
Como resultado de nossa cultura, educação e meios físico e social, aderimos à uma espécie de
máscara, cujo termo Jung buscou no teatro romano, no qual persona denominava a máscara
do ator que assumia determinado papel ao usá-la. Stein assim esclarece que apesar de persona
e sombra serem freqüentemente o oposto um do outro, elas podem ser tão próximas quanto
irmãos gêmeos109
no plano psicológico, a persona é um complexo funcional cuja tarefa consiste
tanto em esconder quanto em revelar os pensamentos e sentimentos
conscientes de uns indivíduos aos outros....A persona faz com que a interação
social casual transcorra mais fácil, mas solta, e atenua os pontos mais ásperos
que poderiam, em outras circunstâncias, causar constrangimento ou
dificuldades sociais.
A sombra, um complexo funcional complementar, é uma espécie de contrapessoa. A sombra pode ser pensada como uma subpersonalidade que quer o
que a persona não permitirá.110

O ego freqüentemente, porém, identifica-se com a persona. Stein esclarece que a
persona estaria , no máximo, envolvendo o lado do ego que se defronta com o mundo social,
como um invólucro compacto, mas, ainda assim, geralmente as pessoas reconheceriam uma
diferença entre a identidade íntima e o papel.111 O núcleo do ego é então individual, pessoal e
arquetípico.
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Em conseqüência do processo lento e gradual de crescimento psíquico, o processo de
individuação, vai se formando uma consciência mais extensa e amadurecida, cujo centro
organizador do sistema psíquico, o self, seria exemplificado como uma espécie de “núcleo
atômico” . Enquanto o ego seria uma pequena parte da psique, o centro organizador, ou fonte
de imagens oníricas, seria denominado de self, que seria o centro da totalidade do homem.
Intuitivamente o homem , através dos tempos,segundo Jung, teria consciência desse centro, no
qual se situam os sonhos, mostrando o self como centro que promove constante
desenvolvimento e amadurecimento da personalidade, definido quase como um fator de
orientação íntima, diferente da personalidade consciente, podendo, entretanto, o ego ouvir ou
não as mensagens do self. Para que se torne consciente alguma totalidade inata, mas oculta da
psique, o ego deve percebê-la e trazê-la para o nível consciente. Sendo assim, para que
desenvolvamos um talento, o ego deve estar consciente dele, caso contrário é como se não
existisse.112 Explica que a manifestação do ego é o eu-mesmo, “eu sou”, enquanto que no lado
pessoal, o ego, que é permeável à influências externas e se identifica com o novo conteúdo.

quando o ego é identificado com a persona, sente-se idêntico a ela. Eu
sou então o meu nome; sou o filho de meu pai e de minha mãe; o irmão
de minha irmã. ...Então, somos verdadeiramente dependentes da
persona para nossa inteira identidade e senso de realidade, para não
mencionar o sentimento de valor pessoal e de afinidade com o grupo
que se pertence.113

Persona e ego estão unidos na psique através de uma “terceira coisa”, segundo Jung,
conforme explica Stein (op. cit, p. 105). Cita como exemplo de crise de individuação o
conflito entre opostos, persona e sombra, estando associados à persona os valores coletivos, e
associados à sombra aspectos da sombra do ego, pertencentes à constituição inata do
indivíduo, como alguns que também são originados de arquétipos e complexos inconscientes,
o que poderia ser considerada uma oportunidade para crescimento através da integração. Caso
o ego possa livrar-se de ambos, persona e sombra, e criar um vazio interior, como solução
para os dois pólos que estariam em tensão, uma solução criativa em forma de um novo
símbolo, que apresentará algo de ambos, poderá ser oferecida pelo inconsciente. Fusão essa
que possibilitará uma nova atitude por parte do ego e uma nova relação com o mundo 112
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processo que pode ser observado através do desenvolvimento de experiências criativas ao
longo da vida e em processo terapêutico, em que são superados antigos conflitos, podendo-se
assumir novas personas e integrar partes anteriormente inaceitáveis de si mesmas.114
O grupo de dependentes químicos com o qual foi desenvolvido o trabalho de
Arteterapia veio de uma desestrutura social e individual. Ante essa realidade, a arte como
ferramenta terapêutica coopera com cada um dos seus integrantes na possibilidade da criação
de novas imagens, propiciando também a identificação com novas personas, facilitando um
equilibrio entre persona e sombra, o que veio contribuir para o reconhecimento de problemas,
de dificuldades, e para a elaboração de um novo território psíquico.

3.4 – INDIVIDUAÇÃO
De acordo com o dicionário Crítico de Análise Junguiana Rubedo115, inspirado no filósofo
Schopenhauer, e reportando-se a Gerard Dorn, um alquimista do século XVI, Jung adotou o
termo “individuação” e aplicou-o na psicologia. Em Psychological Types, publicado em
1921, encontra-se a definição deste termo, publicado pela primeira vez,116ressaltando os
seguintes pontos:
•

O objetivo do processo é o desenvolvimento da personalidade;

•

Pressupõe e inclui relacionamentos coletivos, isto é, não ocorre em um estado de
isolamento;

•

a individuação envolve um grau de oposição à normas sociais que não têm uma
validade absoluta.

Jung assim define individuação: “Uso o termo individuação para denotar o processo pelo
qual uma pessoa se torna ´in-dividual´, isto é, uma unidade indivisível ou um ´todo´117.
Jung fala em sua obra sobre a importância do processo de individuação como o
desenvolvimento do ser, do indivíduo, o processo de formação e particularização da essência
individual, cuja finalidade é o desenvolvimento da personalidade individual.118
A individuação se faz fundamental em qualquer processo de caminhada particular, na
qual o ser pode desvelar-se, descobrir sua própria natureza e potencial. O processo de
desenvolvimento do homem, de crescimento, com o qual pode cooperar em parte
114
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conscientemente para seu crescimento, podendo tomar livremente várias decisões, seria
pertencente ao processo de individuação119.Murray Stein(op. cit.) acrescenta sobre o conceito
de individuação: “Jung usou o termo individuação para falar sobre desenvolvimento
psicológico que ele define como o processo de tornar-se uma personalidade unificada mas
também única, um indivíduo, uma pessoa indivisa e integrada.”120Franz explana que de
acordo com Jung, o processo através do qual um ser se torna um indivíduo psicológico é
designado individuação.121 Nise da Silveira esclarece o conceito de individuação de Jung da
seguinte forma122,

o processo de individuação não consiste em um desenvolvimento linear. É um
movimento de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Jung
denominou esse centro self (si mesmo). Quando consciente e inconsciente
vêm ordenar-se em torno do self, será o centro da personalidade total, como o
ego é o centro do campo do consciente.123

Em certo momento Silveira esclarece que a inclinação instintiva a concretizar
plenamente as potencialidades inatas seria a essência clara e simples da individuação124.
Explica ainda sobre a obra de Jung, em seu livro Jung Vida & Obra, que as relações entre
conteúdos psíquicos e ego acontecem na área do ego, que é o centro do consciente. E para que
se torne consciente qualquer conteúdo psíquico, este terá se relacionar com o ego. Quando
isso não ocorre, eles constituem o enorme domínio do inconsciente. Jung conceitua o ego
“como um complexo de elementos numerosos, formando, porém, unidade bastante coesa para
transmitir impressão de continuidade e de identidade consigo mesma.”125
Caso o desenvolvimento da consciência seja perturbado em seu despertar natural, a
criança pode se isolar em um mundo próprio. Mas nem todos reagem assim , enquanto
algumas crianças procuram algum sentido na vida que equilibre o caos interno e externo,
outras se deixam conduzir inconscientemente por esquemas arquetípicos126 instintivos e
herdados.
119
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Segundo Franz,

O verdadeiro processo de individuação – isto é, a harmonização do consciente
com o nosso próprio centro interior ( o núcleo psíquico ou self) em geral
começa inflingindo uma lesão à personalidade, acompanhada do consequente
sofrimento. Este choque inicial é uma espécie de “apelo”, apesar de nem
sempre ser reconhecido como tal.”127

O autor diria ainda, que esse pedido, esse choque inicial, nem sempre é reconhecido
como tal. O ego, ao contrário, pode se sentir coibido em suas vontades e desejos e refletir essa
frustração em qualquer objeto exterior. Alguma pessoa, ou elemento divino, ou crise externa
se tornaria o responsável por essa frustração.128
Para Jung, consciente e inconsciente confrontam-se e completam-se, para formar uma
totalidade, para que a personalidade não mais coincida com o ego, mas se estabeleça no self,
denominado Arquétipo central, arquétipo da personalidade.
a denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas
também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a
dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos
parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos – em suma, o
confronto entre consciente e inconsciente – produzem um alargamento do
mundo interior do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída
durante todo esse novo labor, não mais coincida com o ego.129

Os símbolos são importante via de acesso ao inconsciente e de expressão do material
inconsciente arquetípico. O inconsciente, segundo Jung, não seria apenas uma identificação
com o desconhecido, mas seria antes um conteúdo inconsciente, ou tudo que não teria sido
distinguido dos conteúdos psíquicos conhecidos quando aportasse à consciência.

Jung

menciona ainda o sistema psicóide, a respeito do qual coloca que nada se sabia diretamente.
Sendo assim, o inconsciente revela um estado de coisas extremamente fluido, tudo o que se
sabe, mas não se está pensando no momento, tudo o que pode estar consciente, mas agora se
encontra esquecido; o que os sentidos percebem, mas a mente consciente não, o que fazemos
involuntariamente, sem notar, e que entretanto denota nossos sentimentos, pensamentos ,
de “arquétipos” e “instintos” . Murray Stein, ao falar sobre Jung, elucida o assunto da seguinte forma:“Para Jung,
o arquétipo é uma fonte primária de energia e padronização psíquica. Constitui a fonte essencial de símbolos
psíquicos, os quais atraem energia, estruturam-se e levam, em última instância, à criação de civilização e
cultura.” STEIN, Murray. Jung, O mapa da alma. Ed Cultrix, São Paulo, p 83
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recordações e desejos; sendo apontados como conteúdos do inconsciente, todas as coisas
futuras que se formam dentro de nós e posteriormente, chegarão à consciência.130
A possibilidade de criar, de recorrer às imagens internas e trazê-las à luz

da

consciência é uma grande aliada no processo de auto-descoberta. Robert A. Johnson, em seu
livro “Imaginação Ativa”,

diz que através da linguagem simbólica o inconsciente se

manifesta, não sendo apenas por comportamento involuntário ou compulsivo que o sentimos.
A ponte para o inconsciente dialogar com a mente consciente pode ser estabelecida através do
sonho, como também através da imaginação. “Ambos são canais de comunicação altamente
sensíveis que a psique desenvolveu para que os níveis consciente e inconsciente possam
conversar entre si e trabalhar em conjunto”131
No processo de encontro entre consciente e inconsciente, a arte é um importante
aliado, pois permite a fala do inconsciente sem a censura prévia do consciente. Sendo assim,
permite ao indivíduo acessar o inconsciente de uma maneira mais fluida, onde sua fala nãoverbal relata sentimentos, desejos ainda desconhecidos, trazidos ao seu conhecimento com
auxílio de modalidades expressivas utilizadas no ateliê arteterapêutico.
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CAPÍTULO 4

RELATO DE EXPERIÊNCIAS NO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO
“É certamente isso que fazemos quando embarcamos na
aventura de amar outro ser humano. Aprendemos, da
maneira mais fácil ou mais difícil, a cultivar a
receptividade e a recíproca emancipação expressiva.”

Stephen Nachmanovitch
O quarto capítulo pretende abordar relatos de experiências no processo arteterapêutico,
oriundos do estágio em Arteterapia com internos da Casa de Betânia, egressos de rua,
dependentes químicos, trazendo a produção de símbolos, bem como algumas dinâmicas
específicas utilizadas nesse trabalho e analisar a contribuição Arteterapêutica no processo de
individuação, descrevendo as transformações nesse grupo propiciadas pela ferramenta arte.
Na Casa de Betânia, o grupo de homens com o qual foi desenvolvido o processo de
estágio, se encontrava frente a vários desafios: dependentes químicos, “ex moradores de
rua”, agora internos em recuperação. Nesse trabalho com arte, pode-se perceber parte da
transformação, nesse caminho de individuação. Desde o início do trabalho, as sessões foram
sendo naturalmente permeadas por várias modalidades artísticas, reservando-se um tempo
para o relaxamento, para a escuta musical, com música instrumental, execução de melodias,
com a música cantada, com o trabalho ritmico, começando com os ritmos mais simples, e para
a linguagem plástica, assim como, em alguns momentos, para o uso da escrita criativa. A
imaginação traz uma produção simbólica na qual a pessoa pode se reconhecer, encontrar-se
em determinadas imagens e se descobrir.
Um dos relatos de escrita criativa ilustra alguns benefícios da arteterapia e pode ser
conferido pelo trecho abaixo, escrito por um dos integrantes do grupo trabalhado.
eu sinto muito gratificante estar fazendo esse trabalho de Arte. Com esse
trabalho estou me sentindo outra pessoa, através das cores estou descobrindo
o Amor, o sentimento de pureza da Vida, assim aprendo muito mais o que é
Amar através da Arte. A cada minuto da vida, eu agradeço a Deus por estar
aqui com você fazendo parte dessa Arte. O que seria sem ele.Por isso estou
aqui, estou gostando muito, porque Arte é Amor .132
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4.1 NO PROCESSO

No processo arteterapêutico desenvolvido com L, um dos componentes do grupo que
demonstrara desde logo sua potencialidade em relação às artes plásticas, foi perceptível sua
reação a esse intercâmbio de linguagens complementares. Quando as sessões eram iniciadas
com trabalho musical, música cantada ou trabalho rítmico, L. levava as mãos aos ouvidos,
como se o som produzisse algum incômodo, talvez por ter mais afinidade com a linguagem
plástica. Entretanto, permanecia no ambiente até o fim do exercício. Colocado esse aspecto
em observação, ficou evidente que o desconforto ia diminuindo com o passar do tempo,
começando a interessar-se pelos exercícios rítmicos. Ao final desse processo, participava
ativamente de todas as propostas, fossem musicais, teatrais, ou trabalho plástico. Conforme
seu depoimento, tornou-se mais aberto para a vida, e não só participava das propostas
rítmicas, como também dos improvisos, cantando , dançando, demonstrando sentir-se bem
com as propostas apresentadas , interagindo com o grupo. Nas primeiras sessões de atividade
plástica, começou desenhando um homem angustiado, mostrado abaixo, com os dizeres: “só
no desespero me lembrava de ti, perdoe me”,

figura 15
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Em sessão posterior, desenhou um homem acolhido na casa em que estava, alternando estados
de espírito, entre a angústia e um pouco da paz, que começava a sentir, com os dizeres:
“Alguém me deu a mão”.

figura 16
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Na 18ª sessão desenhou um horizonte visto da janela, começando a imaginar como
seria sua vida lá fora, com os dizeres:“às vezes fico pensando o que estaria fazendo lá fora
nesta hora”

figura 17
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Posteriormente, desenhou dois palhaços, um triste, outro em dúvida, dizendo ao final
do trabalho que havia se esquecido de desenhar o outro palhaço, o alegre. Em seguida
resolveu começar a incluí-lo, ainda menor do que os outros, mas já existindo, e escreveu ao
lado, cada estado de espírito, de tristeza, dúvida, alegria. Por haver desenhado o palhaço
alegre por último, quase ao fim da sessão, não teve tempo para colorí-lo.

Junto às figuras, as palavras escritas esclareciam os sentimentos :

“tristeza”

“Dúvida”

“alegria”

figura 18

A expressão através da arte pode clarear, trazer para o nível da consciência
determinadas emoções, explicitar sensações, conscientizar sobre o enfrentamento de questões,
possibilitar um reencontro consigo mesmo. A este respeito Stephen Nachmanovitch assim
discorre:
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sempre me sinto estarrecido diante do poder que têm a literatura, a música, o
desenho ou a dança de acabar com a tristeza, a decepção, a depressão ou a
confusão. E não estou falando de entretenimento ou distração, mas da
possibilidade de sair inteiramente desses estados de espírito por meio do ato
de escrever, tocar, desenhar ou dançar. É um processo que lembra o que há
de melhor na psicoterapia. Não fugimos ou evitamos o problema que está nos
perturbando; ao contrário, nós o confrontamos munidos de um novo
referencial. A capacidade de personificar, mitificar, imaginar, harmonizar é
uma das maiores graças concedidas à raça humana. Somos portanto capazes
de conceituar os conteúdos desconhecidos da psique, de trabalhar com forças
interiores que, se permanecessem inconscientes, poderiam nos esmagar.133

J , ao trabalhar com “papier mâché”, fez a seguinte descrição de sua personagem na
escrita criativa:
apresento um personagem que é o Nacional - Quide que eu vi na televisão.
Um monstro que eu vi na televisão que morava no mar. Hoje não mora mais
no mar de lama e que chamava J. Hoje J mora no mar de flores e para não
cair no mar de lama é só confiar em Deus e ter Fé.

Figura 19
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C, no trabalho com pintura, disse que o importante era fazer um trabalho que tivesse
sentido e do qual gostasse. Sendo assim, trouxe as cores que quis e, aliado aos traços ,
procurou traduzir o que sentia naquele momento.

figura 20
Em um dos encontros do estágio, utilizando a técnica de construção, A. montou um
avião, dizendo que sempre teve vontade construir um . Também M. pôde fazer uma casa,
representando a casa para onde estava retornando, assim como J., que criou o interior de uma
casa, bem delimitado, e uma rua tranqüila, com árvores na calçada.

Figura 21
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4.2 – UM CAMINHO DE CONEXÃO

Esse caminho de conexão do ser consigo próprio, também chamado no modelo
Junguiano ”caminho da individuação”, é longo, e sua identificação através de novas
linguagens, abre uma porta para um re-conhecimento de si mesmo. Há um filme clássico, ‘O
Carteiro e o poeta’, que mostra com delicadeza esse processo, nele a poesia foi um estímulo
catalizador no processo de individuação do carteiro, provocando a princípio uma
identificação, e depois a descoberta e o reencontro com ele mesmo.
A arte abre para o processo de individuação vários termos, podendo-se dizer,
comparativamente, novos verbos, substantivos, advérbios, um dicionário inteiro de um novo
vocabulário e novas significações, permitindo o aflorar da personalidade, o resgate da autoestima, da palavra não-dita, da própria expressão.
Cunha, em seu livro No olho da rua, cita o argumento para a utilização da arte, através
da implantação da oficina de artes, na Fazenda Modelo, um dos maiores abrigos de mendigos
do mundo, instituição da qual foi diretor.

as artes sempre me pareceram uma ferramenta útil num trabalho de resocialização como o que queríamos realizar, porque têm a faculdade de tocar
o coração das pessoas diretamente, dispensando um discurso lógico na
verdade inassimilável à boa parte dos moradores.
O teatro, a dança, as artes plásticas, a música e a poesia podiam facilitar a
aproximação com ele entre os abrigados. Foi um projeto cuja construção nos
tomou muito tempo e que batizamos de Dimensão da Existência. Essa deveria
ser a primeira etapa de uma proposta metodológica maior, a qual se
seguiriam outras duas: Dimensão da Cidadania e Dimensão Produtiva.”...”O
nome do projeto se justificava. Uma parcela considerável dos moradores
parecia habitar de fato uma outra “dimensão da existência”- “um outro lado
da vida” de que falou dona Carlinda. Um mundo impenetrável, em suma, a
que era muito difícil ter acesso. Fomos vendo, a partir de algumas
experiências, que podíamos vencer essa distância por meio das artes.134

O ser humano é dotado da faculdade de pensar e criar, além de outras, como sentir e
emocionar-se, olhar para um objeto e imaginar, criar histórias, interpretá-las, reproduzi-las,
desenhá-las, vivenciá-las de variadas maneiras. O homem inventa objetos, inventa e reinventa
o olhar, que constrói e descontrói o que vê. Conforme o artigo de Maria Madalena Rodrigues
de Carvalho Siqueira, na revista Arteterapia, Imagens da Transformação,135 “Na convivência
134
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com a arte, percebe-se claramente que ela é um campo de conhecimento específico, uma
linguagem, um caminho para descobertas e também um recurso terapêutico.”
A arte estabelece um diálogo entre a real identidade e o que externamos socialmente,
entre o que desaprendemos, reconhecemos, estranhamos e o que admiramos em nós. A
escrita criativa, as artes plásticas, o teatro, dentre outras práticas, amplificam “sons”
armazenados, sonhos, falas não verbalizadas, que se tornam mais acessíveis ao nosso
conhecimento. A arte possibilita o re-conhecimento de si, seja nas imagens produzidas, seja
nas personagens, seja nas palavras escritas.
A expressão artística possibilita ao ser humano exteriorizar o que há nele de mais
profundo, abrindo também, através da concretização do trabalho, sua materialidade, uma porta
de conexão e identificação de emoções.

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.136
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4.3 – PRODUZINDO SÍMBOLOS

figura 22

V. na técnica de papier maché, construiu a Escrava Anastácia. Segundo consta137, a
escrava Anastácia foi vítima de maus tratos e usa, na forma em que é normalmente
representada, uma máscara de ferro (método empregado nas minas de ouro para impedir que
os escravos engolissem o metal). A existência da escrava Anastácia é colocada em dúvida
pelos estudiosos do assunto, já que não existem provas materiais da mesma. Seu culto foi
iniciado em 1968 quando, numa exposição da Igreja do Rosário do Rio de Janeiro, em
homenagem aos 80 anos da abolição, foi exposto um desenho de Étienne Victor Arago,
representando uma escrava do século XVIII, que usava máscara de ferro.

137
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No imaginário popular, a Escrava Anastácia foi sentenciada a usar a máscara por um
senhor de escravos despeitado com a recusa de Anastácia em manter relações sexuais com ele.
A máscara seria retirada apenas para que ela fizesse as refeições, e a escrava terminou por
morrer de maus-tratos, em data ignorada. Segundo estes relatos, as mulheres e as filhas dos
senhores de escravos eram as que mais incentivavam a manutenção de tal máscara, porque
morriam de inveja e de ciúmes da beleza da “Negra Anastácia”. A Escrava Anastácia passou
por muitos sofrimentos, decepções, injustiças. Entretanto, sua imagem carrega a esperança.
Sofreu muito, mas seu sofrimento não foi em vão. Pode, também representar não só o
sofrimento, mas a resistência, com também o símbolo de transformação, de redenção. Ela
sofreu, mas hoje cura, é uma santa, ela resistiu, heroicamente, e transformou-se de escrava em
santa.
V., interno da Casa de Betânia, frente ao seu desafio com as drogas e superação de
suas dificuldades, construiu no trabalho com papier maché, a Escrava Anastácia, uma
identificação com seu caminho difícil de libertação das drogas e reinserção social.
Seu autor assim escreveu sobre ela, em uma escrita criativa:

eu me inspirei na escrava Anastácia. Com muita fé eu realizei meu trabalho
mais lindo do que eu imaginava. Agora eu imagino e até sonho se vou
conseguir ver aqueles olhos azuis brilhantes. Com certeza vou conseguir
porque vou persistir até a minha obra de Arte sorrir.

Em uma segunda escrita, assim prosseguiu:

Escrava Anastácia” Parei e pensei e até que veio uma passagem de uma
imagem que eu nunca esqueci dessa Santa que é a escrava Anastácia.
Quando eu era pequenino o que sempre me fazia lembrar como ela sofreu e
por ter sido uma escrava, hoje ela é uma santa.

E em uma outra sessão, frente à satisfação de criar, de poder estar em um espaço seu,
experimentando cores e pincéis, escreveu:

eu, W., não sabia como era bonito a Arte, de poder criar e até amar as cores,
em tom sobre tom. Até me trás alegria, saudade e harmonia. Me sinto muito
gratificante.Essas são minhas poucas palavras.

58

E, no resgate de si próprio e do cidadão, surge uma bandeira do Brasil, com os dizeres:
“Ordem do padrão emocionado”

Figura 23

A. construiu uma personagem em “papier mâché”
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figura 24

Em sua primeira escrita criativa sobre sua personagem, escreveu:

vejo no meu personagem a lembrança do meu tempo em que gostava de
imitar os personagens dos filmes. Neste caso, eu tentei lembrar da figura do
Dart Vader , “Guerra nas Estrelas.

Em um segundo momento de escrita criativa, A. quis dizer mais sobre sua personagem:

o Senhor obscuro é uma obra do meu subconsciente que trás lembranças do
passado negro em que eu estava vivendo. Um mundo totalmente errado e sem
luz. Era uma pessoa contrária às idéias que me tornaram mais sociável para
poder fazer as coisas certas, mas o Senhor obscuro estava sempre me
rondando, fazendo com que eu não observasse essas idéias.

Seu relato ilustra os esforços para despojar-nos da máscara que apresentamos para o
mundo social que nos cerca, a persona, e conhecer nossa sombra, nossa própria imagem que
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se apresenta quando “caminhamos em direção à luz”138(Stein, p.97), são passos fundamentais
nesse processo de individuação.

a persona é (...) um complexo funcional a que se chegou por motivos de
adaptação ou de necessária comodidade. Mas nada tem a ver com a
individualidade. O complexo funcional da persona refere-se, exclusivamente,
a relações com os objetos139

Para contemplar a nossa parte luz é necessário mirarmos nosso lado escuro, nos
depararmos com o lado obscuro de nossa personalidade.“uma pessoa não se torna iluminada
ao imaginar formas luminosas, mas sim, ao tornar consciente a escuridão”140

se, por exemplo, possuo um dom artístico de que meu ego não está
consciente, este talento não se desenvolve e é como se fora inexistente. Só
posso trazê-lo à realidade, se meu ego o notar. A totalidade inata, mas
escondida, da psique, não é a mesma coisa que uma totalidade plenamente
realizada e vivida.141

J, interno na casa, em seu processo de consciência da adicção, confrontou seus
sentimentos referentes a esse item, na escrita criativa,

hoje estou em Betânia. Quando eu sair de Betânia quero ter uma vida
sem droga para viver em paz. Com droga não tenho paz, não tenho
casa, não tenho família, não tenho trabalho, não tenho amiga, não vejo
o sol, não vejo a lua, não vejo as flores.
O trabalho terapêutico contribui nesse caminho de auto-conhecimento e aceitação,
propiciando a ampliação da consciência e o amadurecimento da personalidade.
Na técnica de construção, usou as cores, o material disponibilizado e reproduziu os
arcos da Lapa, onde colocou as sementes sobre o chão. Nas sementes, explicou ter retratado a
138

STEIN, Murray. O mapa da alma. Ed Cultrix, 1998, p. 97.
JUNG, C G. Tipos Psicológicos. Ed Zahar, 1981, p.478).
140
JUNG, C G. Obras Completas, Praxis da Psicoterapia. Ed Vozes, Vol XVI, p.470.
141
FRANZ, M. – L. von. O processo de individuação. In: JUNG, Carl G. (Org). O homem e seus símbolos. Rio
de Janeiro: Ed Nova Fronteira, 1964. cap. 1, p. 158-229, p. 162.
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população de rua, sementes que poderiam “germinar”, caso tivessem chance de reinserção
social.

Figura 25

Em um desenho, T. disse que era possível enxergar a mesma paisagem com cores
diferentes, dependendo do “estado de espírito” da pessoa e das oportunidades que tivesse.
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Figura 26

Também fez um desenho no qual retratava seus dois lados, um escuro e outro claro,
luz e sombra, dia e noite.
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Figura 27

A modelagem, em geral feita com argila e “papier mâché”, traz materiais
plásticos que abrem para a concentração e possibilitam um mergulho dentro de si. C. fez suas
mãos e um coração entre elas, em argila, externando a possibilidade de ajudar e ser ajudado, e
sua esperança.

Figura 28
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Em sessão posterior, no trabalho com “papier mâché”, trouxe a imagem de um urso.

figura 29

O urso, segundo o Dicionário de Símbolos*, no mundo céltico, é o emblema ou o
símbolo da classe guerreira.
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Também quando foram usados materiais inusitados, como

pano de chão tingido e tintas, tendo sido evidenciada nas produções plásticas uma
possibilidade visível de transformação. T. deu asas a seu coração, em um recomeço de vida e
de esperança, com a paleta de cores disposta em um arco-íris.

142

*CHEVALIER, Jean e Gheerbrant, Alain. Dicionário de símbolos. Ed José Olympio, 20ª edição, p 924.
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Figura 30

Em um resgate emocionado de suas raízes, A. fez o seguinte desenho, disse que não
nascera na rua, referindo-se à sua família. Disse também que esse desenho simbolizava seu
presente, em “gestação” de nove meses na Instituição.

Figura 31
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Também Al., ao construir sua personagem em “papier mâché”, relata a história de
Zácaro, fazendo menção à história de um professor que perdeu o estímulo à vida, pois não
pôde mais lecionar o que gostava. Trazendo um caminho de desesperança que foi se
construindo à sua frente. Em sua escrita criativa disse que não havia se esquecido de seus
ensinamentos.

figura 32

zácaro tornou-se um homem frustrado, por isso mesmo triste. Este
homem é um excelente profissional de português e latim. Sua
preferência era o latim, uma língua morta mas que ainda tempos atrás
fazia parte do curriculum de alguns colégios. O latim extingui-se da
cátedra, então Zácaro passou a fazer traduções de alguns livros
religiosos que por sua vez também foram excluídos das igrejas.Este
homem então largou a sua grande paixão, lecionar, pois o mesmo não
gostava muito de português, apesar desta língua ser oriunda do latim.
Zácaro então dedicou-se a política. Era um comunista convicto até o
comunismo acabar no nosso país. A partir daí, uma alegria ímpar
irradiada por ele, uma inteligência admirável como poucos tem sumiu.
Zácaro tornou-se um ser introvertido, triste por ver sua vocação e o seu
idealismo tragados pela força do tempo e do poder. A história de
Zácaro retrata a situação de um povo que não valoriza o passado e
nem vive o presente. É uma pena pois esse homem poderia ter sido
muito mais útil até os dias de hoje.Obrigado amigo Zácaro por tudo
que ensinas-te e esse que escreve e a outros que com certeza também
não te esqueceram.
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Em trabalho de exercício teatral em sessão posterior, deu vida à sua personagem, fazendo um
discurso inflamado, cuja fala, “sua personagem” terminou da seguinte maneira:

um homem que sacia a fome dos que têm fome de conhecimento. Um
homem que sempre acredita nas suas respostas. Um homem que
acredita que na vida sempre tem alguma coisa acontecendo. Um
homem que mistura outras coisas às nuvens que passam rápidas, por
isso às vezes causa tempestades horríveis. Um homem que sempre usou
o presente o aqui e o agora para perguntar individualmente: quem é
você? E responder: - a resposta está dentro de você.

4.4 – ESTRATÉGIAS EXPRESSIVAS

O trabalho com ritmo e com a música favorece uma comunicação, um início de
diálogo, que muito contribui para o trabalho terapêutico. Jacqueline Verdeau – Pailles e JeanMarie Guiraud-Caladou, falam da finalidade de técnicas psicomusicais propostas no trabalho
abordado por elas, que são muito válidas para justificar o trabalho psicomusical de maneira
geral, ao comentarem:

no importa a quién vayan dirigidas estas técnicas, ni que sean aplicadas con
una finalidad pedagógica o terapéutica, en cualquier caso son susceptibles de
aportar: um medio de expresar sus aspiraciones y deseos,la eliminación de
inhibiciones motrices y psicológicas,una tranquilidad duradera,la
exteriorización de sus alteraciones rítmicas y la corrección de las mismas, un
medio de comunicacion con los demás. Esto lo entendemos como la
interacción del ser y de su medio, las relaciones de nuestros enfermos entre
ellos y los contactos entre cuidadores y enfermos, el desarrollo de esa función
tan importante que es la creatividad.143

A música e o ritmo abrem um canal; enquanto o ritmo trabalha várias questões como
memória, concentração, estímulo cerebral, a música trabalha a memória afetiva.
143

não importa a quem sejam dirigidas estas técnicas, nem que sejam aplicadas com uma finalidade pedagógica
ou terapêutica, em qualquer caso são suscetiveis de proporcionar:
um meio de expressar suas aspirações e desejos, a eliminação de inibições motoras e psicológicas, uma
tranquilidade duradoura, a exposição de suas alterações rítmicas e a correção das mesmas, um meio de
comunicação com os demais. Entendemos isto como a interação do ser e do seu meio, as relações dos nossos
pacientes entre si e os contatos entre cuidadores e pacientes, o desenvolvimento dessa função tão importante que
é a criatividade.Tradução livre da autora.
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A neurociência, ciência que procura compreender o sistema nervoso, assim explana
sobre a função dos núcleos talâmicos, estruturas localizadas no cérebro:
Os núcleos talâmicos retransmitem informações ao córtex cerebral, processam
informações emocionais e algumas de memória, integram diferentes tipos de
sensação (isto é, informações táteis e visuais) ou regulam a consciência , a
ativação e a atenção.144

Segundo Beauport, “o tálamo é um centro de renovação de impulsos sensoriais ao
córtex cerebral”145 e segundo Maclean, “ele é o centro cerebral da zona límbica, área subcortical também chamado de cérebro afetivo, que não faz parte da região consciente do
cérebro.”

146

Informações táteis e visuais se relacionam tanto com estímulos plásticos,

estéticos, como musicais. Ao se tratar de ritmo, o corpo reage instintivamente, emitindo
resposta, sem precisar que o estímulo chegue até o córtex.147 Por isso, muito contribui no
processo Arteterapêutico o uso do ritmo e da música, que também funcionam como
estratégias para relaxamento e aquecimento corporais.

Nesse sentido, levar exercícios

rítmicos ao grupo de estágio foi perceptivelmente benéfico. Estimulou movimentos,
socialização, memória e momentos prazerosos, nos quais o grupo se sentia à vontade,
experimentando movimentos, reconhecendo o próprio corpo, que havia ficado um tanto à
parte e esquecido nesse percurso de vida nas ruas e na dependência química. Alguns eram
portadores de deficiência física, e nas primeiras sessões limitaram-se a certos movimentos,
mas ao fim, estavam disponíveis a todas as tentativas, de usar pernas, mãos e voz, dentro de
suas limitações. Após iniciar as sessões com relaxamento, era desenvolvido um pouco do
trabalho musical, com música gravada, melodia cantada em grupo e/ou ritmo. Depois íamos
para o trabalho plástico, ou outra modalidade expressiva.
O começo do trabalho rítmico no estágio ocorreu na terceira sessão, na qual já havia
uma certa confiança e o espaço terapêutico fora configurado. O grupo, que a princípio se
mostrou inseguro com a questão da lateralidade direita e esquerda, ao final já se sentia bem
até para improvisos, para ser espontâneo, sem se preocupar com acertos e erros, em roda com
as bases rítmicas.
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LUNDY-EKMAN, Laurie. Neurociência, Fundamentos para reabilitação. Ed Sauders Elsevier,p 10.
BEAUPORT, Elaine de. Inteligência Emocional. Ed Teosófica, Brasília,1997, p.111.
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BEAUPORT, op cit, p. 111.
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Foram utilizados para esse trabalho vários ritmos e timbres: pés, palmas, pandeiro,
caxixi, estalos de dedos, voz, com sons de vogais e palavras , assim como exercícios de
improviso rítmico. Os primeiros ritmos foram de compassos simples – mínimas e colcheias.

Nesse caso, o ritmo é mencionado apenas para especificar o trabalho, mas “in loco”, era
apresentado apenas na prática vivencial.
Em sessão posterior cantamos Escravos de Jó, com os seguintes ritmos

Ao serem inseridos novos ritmos, era reservado sempre um pequeno espaço para o
improviso com as células já conhecidas. Gradualmente o grupo foi se sentindo mais autoconfiante, experimentando e gostando mais desse tipo de prática.
Em outro encontro eram acrescentadas síncopes aos ritmos anteriores

Quando estavam mais afinados com as figuras anteriores, eram gradualmente
acrescentadas figuras rítmicas, conforme o grupo respondia e propunha.
5

Também sons de vogais A, AEA, OEO e a vogal O com a consoante M, OM, eram
somados ao exercício148. Ao final do trabalho, eram naturalmente feitos os ritmos propostos,

148

Apesar dessa monografia não ser sobre música e suas aplicações, por ter formação musical e por ter sido essa
linguagem uma ferramenta auxiliar importante no ateliê arteterapêutico, achei relevante relatar a abordagem
musical no trabalho desenvolvido com o grupo.
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improvisos rítmicos, vocais, com movimentos corporais dando passos para frente, para o lado
e para trás. Progressivamente aos que se sentiram prontos e aceitaram, foi dada a
oportunidade de enfrentar o desafio de “reger” o grupo, determinando a seqüência rítmica a
ser desenvolvida por todos.
Esse grupo teve a oportunidade de trabalhar com ferramentas importantes, como artes
plásticas, teatro, música e improviso em ambas as técnicas. Na penúltima sessão, o grupo já
funcionava como tal, era cooperativo, tendo aceitado a proposta de trabalho criativo em
grupo, desenhando em conjunto, em uma folha de papel “kraft” grande, uma situação alegre
da casa, vivida por eles.

Figura 33
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Figura 34

No canto superior esquerdo da folha foi desenhada uma “lua de prata”. Enquanto
estavam pintando, surgiu , cantada por alguém, a música “Chuva de prata”, momento
mágico, pois todos depois cantamos juntos. A lua, conforme um dos significados encontrados
no Dicionário de Símbolos*, é símbolo de transformação e crescimento.149

Figura 35

Em um dos últimos exercícios de improviso teatral, depois de um aquecimento com o
grupo, várias fantasias, máscaras, chapéus, foram disponibilizados para criação de
personagens.
Em um dos relatos, A. trouxe uma comparação interessante: disse que conforme
colocava uma peça em seu corpo, o fato de estar vestido com vários acessórios criando uma
personagem, se assemelhava com sua caminhada pessoal. Quando começou, não tinha muitas
ferramentas, como a personagem não tinha muitos acessórios, e ao entrar na casa e ter nova
chance para reintegrar-se, foi recebendo elementos de formação que o tornavam mais
fortalecido. Disse que ao compor sua personagem sentia-se como em sua caminhada na casa
onde estava. Assim como sua personagem tomava forma, também se tornava senhor de sua

149
* CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Ed José Olympio, 20ª edição,2006,
p. 561.

72

vida e de seu processo, sentindo-se, a cada momento, com mais ferramentas para reinserir-se
socialmente.

Figura 36

Sendo assim, nesse trabalho de produção de símbolos, construído através de práticas
preferencialmente não verbais, por meio de várias expressões artísticas, abre-se para o
indivíduo um mundo repleto de desconhecidos sentimentos e de linguagens adormecidas,
desconhecidos. Nesse processo de auto-percepção e auto-conhecimento, a arte descortina uma
gama de possibilidades expressivas muito importantes para a individuação, o que para esse
grupo específico, cujo desafio pessoal é, sobretudo, superar o uso de drogas,
efetivamente, significado.

tem,
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES:

Esse capítulo aborda as conclusões e recomendações, apresentando os comentários
finais do processo desenvolvido no trabalho arteterapêutico, durante o estágio na Casa de
Betânia, levantando algumas das contribuições do uso terapêutico da arte no processo de
individuação, desenvolvido com esse público alvo. Elabora também algumas recomendações
de temas que ainda podem ser desenvolvidos a posteriori para complementar o alcance desta
investigação.
Trabalhar com o grupo em questão foi um grande aprendizado e um desafio.
Conforme nos avisara o supervisor da Casa de Betânia, compunha-se o mesmo de pessoas que
apresentavam dificuldades de entrosamento na Instituição. O histórico de vida dessas pessoas
era permeado por elementos comuns, como desestrutura familiar, dependência química, vida
nas ruas e violência. No processo arteterapêutico, revisitar tantas questões pendentes fez com
que emergissem sentimentos como culpa, dor, vergonha, desilusões, e tantos outros com
os quais se depararam no seu percurso existencial. Entretanto, surgiram também a esperança,
o resgate e a identificação de momentos bons, principalmente, a opção de reconhecimento de
um território novo, a possibilidade de reconstrução.
No começo não havia exatamente um grupo, mas pessoas reunidas no mesmo
horário, procurando pelo próprio espaço, que ainda não dava para ser compartilhado em
exercícios de grupo. Indivíduos que precisavam reorganizar um espaço próprio, tendo a arte
muito contribuído para o início desse longo processo de recuperação e reinserção. No
desenrolar do trabalho, foi especialmente gratificante verificar que, uma vez estabelecido o
espaço terapêutico, o vínculo e a relação de confiança, os componentes do grupo passaram a
se mostrar ávidos por expressarem-se, e resgatar sua individualidade, sua fala, sua cidadania.
O desafio do dependente químico é constante; ter consciência desse problema não é o
único elemento, pois também há muitas perdas e histórias que desapareceram nas esquinas, há
recaídas e decepções. Torna-se importante um espaço para uma comunicação não-verbal que
reveja tantas questões pendentes que precisam ser re-elaboradas. Tanto os trabalhos plásticos
quanto as respostas aos exercícios rítmicos e jogos de improviso teatral foram positivas e
mobilizaram muitas questões, emoções e reconstruções. Alguns destes temas foram trazidos
em vários momentos do trabalho, como o fato de terem vivido nas ruas, sendo que a resposta
positiva elaborada por muitos a essa questão foi “eu não nasci na rua”, e a afirmativa, “eu
tenho família”, levando o grupo a perceber que ter estado nas ruas foi resultado de muitos
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acontecimentos.

O desejo de reconstruir a vida, de encontrar trabalho e estar inserido

socialmente é um desejo real. Durante o processo, o grupo respondeu, melhorando a
habilidade motora, ativando o percurso da individuação, a socialização e trazendo palavras
como dignidade, assinatura própria, família, respeito e sobriedade. O desafio de reconstruir
valores e vida não é simples.
Acredito que esse espaço expressivo que a arte criou, no auxílio à compreensão do
processo de individuação, tenha sido absolutamente relevante. Em uma sessão, um dos
participantes do grupo disse tratar-se de um espaço no qual podia dizer o que sentia; outro
relatou que durante o trabalho, por ter um espaço seu, onde o ouviam e onde se expressava,
sentia-se amado. Outro participante informou que poderia usar vários elementos do que havia
vivido ali, em sua vida social. Foram muitos os relatos e seus benefícios ao uso da arte em um
espaço terapêutico. O grupo, ao fim do trabalho, não era formado por pessoas ávidas por
expressão, e precisando estar a sós com seu próprio desenho, pintura, argila, fala, mas um
grupo que já trazia outros elementos de identificação, novos símbolos, um grupo que já
conseguia trabalhar em conjunto e administrar as dificuldades que surgiam no espaço dessa
expressão não verbal.
No fim dessa caminhada, do processo arteterapêutico, acompanhado desde o início,
pude constatar que já tinham mais segurança, mais auto-confiança. Claro que houve
contribuições dos outros

trabalhos terapêuticos desenvolvidos na Instituição, aliados ao

trabalho arteterapêutico. Muitos profissionais estavam acompanhando o grupo em questão.
Mas a resposta, tanto verbal quanto não-verbal do grupo, foi que esse espaço terapêutico
havia sido muito importante, diferenciado.
Trabalhar com internos de uma casa de dependência química, de uma população de
rua, foi uma experiência que ampliou meu olhar. Fez-me reconhecer e avaliar a capacidade
que possuem de sobrevivência, resiliência e vontade de viver. Também passei a ver o
potencial existente em pessoas que se perderam em caminhos penosos, tanto para si mesmas
quanto para a sociedade, que deixaram de ter cidadania, esperança e valores. Não é humano
viver nas ruas. Infelizmente, nas grandes cidades há uma espécie de olhar anestesiado dos
transeuntes, frente à miséria e à violência que atingem e se aprofundam em parte da
sociedade, e as pessoas nessa situação deixam de ser vistas como seres humanos. Nesse
sentido, fiquei menos anestesiada, e agora vejo em moradores de rua o mesmo olhar ativo,
com o potencial que trouxeram as pessoas do grupo ao desenvolver o trabalho arteterapêutico,
quando puderam resgatar a dignidade e a si mesmas, sua auto-estima e a possibilidade de
reestruturar valores e sua cidadania.
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Sendo assim, foi possível observar a efetiva contribuição do processo
arteterapêutico no caminho da individuação com este público, e como o ritmo, a música,
alguns jogos teatrais, relaxamento e aquecimentos corporais, também contribuíram nesse
processo. O uso do instrumento caxixi, delimitando o começo e o fim das sessões e um espaço
próprio para realizá-las, o “temenos”150, foi relevante para configurar a atividade grupal.
Foram desenvolvidos trabalhos com “papier mâché” e argila, trazendo personagens,
trabalhos com material reciclado para confeccionarem uma bandeira, produzindo símbolos
carregados de identidade, cidadania, do direito à fala e reinserção social.; escritas criativas,
mosaicos, construções, todo um caminho expressivo percorrido e compreendido.
Relatos emocionados de pessoas que conseguiam vislumbrar “re-começos”, o
desenho da paisagem através da janela, a figa no “papier mâché” para dar sorte, o coração
que ganhou asas com tintas em pano de chão, o desenho da mulher grávida, cujo filho que
estava na barriga era um participante do grupo, afirmando “eu vim daqui”, apontar a
importância da própria assinatura, trabalho em argila com mãos que seguravam um coração,
representam falas que denotam o começo de um percurso de descobertas e questionamentos.
Com suporte na teoria junguiana e no estudo de casos, fica evidenciado como o grupo se
beneficiou com a aplicação da arte enquanto processo terapêutico, que veio contribuir na
construção da identidade própria, revendo valores, raízes, suas histórias de vida, seus
processos de individuação, como também o preparo para a reinserção social.
Independentemente de onde vieram as pessoas e de suas histórias pessoais, o resgate
da autoconfiança e da auto-estima são fundamentais para ampliar na reconstrução de suas
vidas, principalmente se vêm de uma história de desestrutura e violência, situações em que o
olhar amoroso do terapeuta é visivelmente importante, pois nele o grupo encontra uma nova
referência afetiva e de confiança.
Arriscar-se ao erro e ao acerto dentro da experiência de individuação, reconstruir
valores, enfrentar os riscos e ter sua própria voz é decisão difícil, mas antes de tudo, um ato de
grande coragem.
Recomenda-se para estudos posteriores um aprofundamento na teoria Junguiana em
relação aos Tipos Psicológicos e suas interações com o processo criativo, assim como um
olhar aos demais aspectos da ampla teoria Junguiana e suas aplicações no processo
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Dicionário Crítico de Análise Junguiana.Conforme o Dicionário Crítico de Análise Junguiana, a palavra
Temenos era usada pelos gregos para definir “espaço sagrado” . Jung traz uma aplicação psicológica ao termo,
na qual é criado um espaço no qual confiança e sigilo entre terapeuta e paciente criam um território único e
propício ao desenvolvimento do trabalho terapêutico. Disponível em:
http://www.rubedo.psc.br. Acesso janeiro de 2009.
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arteterapêutico. Em adendo, seria interessante uma investigação mais apurada da
fenomenologia da dependência química e suas correlações com o processo arteterapêutico. E,
com mais tempo, seria importante desenvolver este estudo buscando um olhar mais detalhado
sobre as modalidades expressivas aplicadas em arteterapia e suas finalidades, as novas
aplicações para este público das modalidades expressivas utilizadas, bem como a inclusão de
outras experiências expressivas.
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ANEXO I
Os Doze Passos de Alcoólicos Anônimos 151

Os Doze Passos de A.A. consistem em um grupo de princípios, espirituais em sua natureza
que, se praticados como um modo de vida, podem expulsar a obsessão pela bebida e permitir
que o sofredor se torne íntegro, feliz e útil. Não são teorias abstratas; são baseadas na
experiência dos êxitos e fracassos dos primeiros membros de A.A.
OS DOZE PASSOS
PRIMEIRO PASSO:
Admitimos que éramos impotentes perante o álcool - que tínhamos perdido o domínio sobre
nossas vidas.
SEGUNDO PASSO:
Viemos a acreditar que um Poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos à sanidade.
TERCEIRO PASSO:
Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que O
concebíamos.
QUARTO PASSO:
Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos.
QUINTO PASSO:
Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata
de nossas falhas.
SEXTO PASSO:
Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter.
SÉTIMO PASSO:
Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições.
OITAVO PASSO:
Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a
reparar os danos a elas causados.
NONO PASSO:
Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo
quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem.
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DÉCIMO PASSO:
Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos
prontamente.
DÉCIMO PRIMEIRO PASSO:
Procuramos através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na
forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de Sua vontade em relação a
nós e forças para realizar essa vontade.
DÉCIMO SEGUNDO PASSO:
Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos, procuramos transmitir
esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades.
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