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RESUMO

Esta monografia pretende

refletir sobre os benefícios

terapêuticos da modalidade

expressiva construção com adolescentes, separados em dois grupos etários e em dois
espaços diferentes. O primeiro, na faixa de 11 a 13 anos, com atendimento arteterapêutico
semanal e outro na faixa etária de 14 a 18 anos no espaço da sala de aula, durante aulas de
matemática. No primeiro grupo a tônica a ser registrada é a sua mudança de comportamento
por meio da participação nas sessões arteterapêuticas e na comparação da sequência das
produções expressivas desenvolvidas. No segundo grupo, a sua postura em sala de aula e
análise das impressões individuais e grupais sobre as atividades de construção desenvolvidas.
O estudo também acena com as possibilidades que os processos construtivos desencadeiam
em prol de uma maior consciência ambiental. O trabalho reflete a caminhada de seu autor tanto
na passagem da infância para a adolescência como dessa para a fase adulta.

Palavras chaves: arteterapia – adolescência – construção – planejamento - estruturação.

v

ABSTRACT

In This monograph it is intended to reflect about therapeutic benefits of express model construction
in adolescents, separated into two groups of ages and in two different spheres. The first about 11 and
13 years old, art therapeutics sessions every week; the other, by the age of 14 to 18, with in classroom
during mathematics classes. In the first group, the main point to achieve is about its changing of
behavior by means of participating in art therapeutic sessions and comparision among the expressive
production sequences developed. In the second group, its postures in classroom and the analysis of
both individual and collective impressions about the activities of construction developed. The study also
points out the possibilities which the construction process triggers off in favor to a bigger environment
consciousness. The work reflects the step-by-step of its author so in the turning point from childhood to
adolescence as in the passage from adolescence to adult phase.

Key words: Planning – art therapy – adolescence – construction – planing - structure.
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APRESENTAÇÃO

Imagem 1 – Praça XV em dois tempos

1i

O estado das coisas, das paisagens e dos seres não são perenes, transformam-se ao longo dos
tempos e da diversidade das culturas. Talvez, por estarmos em mudanças permanentemente,
modificamos o nosso espaço a todo instante. Muitas vezes, as nossas vontades, preferências,
atitudes voam longe no tempo e aterrissam em nossa infância. Uma vez desejei ganhar um posto de
gasolina – daqueles de três andares. No primeiro andar, o posto propriamente dito e nos demais
andares, vagas de garagem. Havia um elevador que se deslocava a partir da ação de uma manivela.
Aquilo era fantástico. As horas que passei deslocando carros por sobre as rampas e pelo elevador
fantástico foram muitas.
Mas de repente, aquilo virou rotina e como tal desencantou-me. Como não havia posses para
comprar outro brinquedo, fui acometido do primeiro ato consciente de criatividade de que me recordo:
transformei o posto em escola. Tal ato foi traduzido pelos mais próximos, como destruição, mas para
mim, reconstrução, reaproveitamento, recriação – renovação de prazer – novas sensações. A chapa
da cobertura foi dividida em vários retângulos pintados de preto que se desvelaram em telas da
sabedoria. Hoje, as telas não precisam de giz. Basta clicar em um botão e pronto, brotam letras,
números e imagens em movimento numa cumplicidade constante. E as carteiras e cadeiras
escolares? Essas foram fabricadas em cartolina branca pintada. Eram oito salas, cada uma
identificada pela cor de sua mobília. Fiz questão de colocar cores, diferentemente da minha primeira
escola – ali tudo era cinza e marrom escuro – muito triste. Essas salas ficavam no 2º. andar. No
1

Imagens retiradas do sítio da Wilkpédia em 18/12/2009.

2

térreo ficava a Secretaria, as salas da Direção, dos professores, o pátio, a horta o refeitório e a
cozinha. No último andar, ficava a sala de artes, a sala de teatro, o auditório e a biblioteca. Em todos
os andares havia banheiros para alunos e professores. Essa foi uma época não registrada em
imagens reais. Poderia representá-la por meio de desenhos ou de construções, todavia optei por
deixar o leitor desse texto viajar sozinho nos atalhos de minha imaginação.

Imagem 2 – Telas da sabedoria

2ii

E as cidades construídas em cima dos cobertores, onde os travesseiros faziam o papel das
montanhas? As casas eram caixas de remédio. Os carrinhos eram de ferro ou de plástico. Cada dia
2

Imagens retiradas da internet em 10/01/2010.

3

era uma maquete diferente. Levava mais tempo montando e desmontando do que brincando. O
montar, construir dava-me muito prazer. Mais tarde, perto dos 12 anos comecei a desenhar fachadas
de casa e as colava em caixas de sapato. Gostava de colorir, recortar, colar e, principalmente
planejar.
Dos 13 anos aos 16 anos, inventei um concurso pela época do carnaval. Minhas irmãs
confeccionavam fantasias para as suas bonecas e eu carros alegóricos. Eram as grandes
Sociedades em desfile nas terças de carnaval. Hoje, os grandes carros alegóricos das grandes
escolas de samba.

Imagem 3 – Carro alegórico Ratos e Urubus – 2010

3

Construir, remodelar, criar e recriar. Mudar os móveis de lugar, preencher as paredes do quarto
com figuras até o teto era assim que viajava pelo mundo em sonhos embalados pelos ventos da
Tropicália, de Woodstock e “Sonhar, mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder,” ( versão
de Chico Buarque ) - sonhos de adolescente inquieto consigo e com o mundo. A noite precisava ser
clara para iluminar as ideias que pelas mãos traduziam-se em mil coisas: estantes montadas com
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http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,marcado-por-famosos--desfile-da-grande-rio-se-destaca-,511887,0.htm
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tijolos, um novo abajur, papel laminado de maço de cigarros colado no teto para clarear e refletir as
imagens postas nas paredes em meio a prateleiras e outras construções penduradas para trazer o
mundo para o interior de mim mesmo. A janela pintada de vermelho.

Imagem 4 – Woodstock
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Geralmente, nas madrugadas de sexta-feira, algo novo surgia da fábrica dos sonhos – eram tempos
de PAZ e AMOR. Lembro-me ainda da caixa dos poemas. Ao chegar ao número de 1200 rasguei-os,
jogando-os no lixo. Era o ano de 1968 e eu tinha 15 anos; os gritos de liberdade gritavam e ecoavam
dentro de mim, mas defronte de minha janela descortinava-se a passeata dos 100 mil – tempos
cruéis de ditadura militar, onde os mais velhos temiam perder seus jovens e subversivos filhos. Hoje,
essa fase passou, mas suas sequelas cravaram a sina de nosso povo: “A violência começou a dar
saltos e tornou-se pior com o golpe militar de 1º. de abril de 1964”. (LOUZEIRO, 2009, p. 40).
Posteriormente, colecionei canecos de chope e quando contabilizei 1200, casei e me desfiz da
coleção, só restando um único que guardo até hoje.

4

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,marcado-por-famosos--desfile-da-grande-rio-se-destaca-,511887,0.htm
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Imagem 5 - München
Acompanhar a história política deste país por meio de charges editadas em jornais foi uma
experiência bastante interessante e bem humorada, mas ao completar 1200 – a magia do número as
descartou.

Quanto duram os meus sonhos? Eles não são medidos apenas por intervalo de tempo,

mas por 1200 poemas, 1200 canecos, 1200 charges, quem sabe 1200 alegrias, 1200 tristezas? Hoje,
incorporei à minha existência miniaturas de carros. Para 1200, ainda faltam 1167 e até a
apresentação desta monografia faltarão apenas 1164, pois acompanho a coleção Carros Nacionais
que está sendo editada por um jornal da cidade. Pintei cinco máscaras e coloquei-as na minha página
56

do Orkut . Pretendo ampliar essa coleção, pois as mesmas representam personagens que se
5

página do Orkut: miguel castro

6

traduzem em sentimentos e sensações diversos para cada ser que as aprecia. Mandalas pintadas?
Minha coleção já totaliza 19.

Imagen 6 – Carro amarelo

Imagem 7 – Máscara das sensações
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Imagem 8 – Mandala/setembro de 2009
Para mim, voltar à adolescência é sempre uma boa lembrança. Muitas das minhas construções
surgiram na magia das canções cantadas por Maria Bethânia. Minhas aflições de adolescente foram,
por muitas vezes, amenizadas pelos processos de construção que promoviam um armistício
temporário entre os meus conflitos e eu. Não que eu seja referência para tal pelo que sou, mas
simplesmente pelo fato de ter sido um SER ADOLESCENTE. “Mesmo já tendo algumas atitudes
adultas, não possui a autonomia de suas escolhas e ainda não discrimina claramente os caminhos
que irá seguir.” (MARTINS, s/ data).
Durante toda a minha vida tenho percebido lacunas profissionais e pessoais e sempre busco
preenchê-las. Acredito que a minha opção por fazer a Pós-Graduação em Arteterapia foi mais uma
tentativa em novo preenchimento. Todavia, o que antes figurava como se fosse um aterro, agora se
põe na forma de ponte sobre um rio. Faz as ligações necessárias, mas não represa a água. É algo
que me chama mais para perto de mim. Não sei se a explicação é convincente para o leitor, mas para
mim faz todo o sentido do mundo, principalmente no que tange a perceber o outro a partir dele
mesmo e não a partir de mim. Um pouco confuso, mas o fato é que tem me auxiliado mais na minha
jornada não só junto dos adolescentes, mas perante o mundo.
Juntando dois pedaços, desmanchando um outro, colando ali e acolá, pregando e
despregando, vou fazendo e refazendo os meus caminhos – descobrindo atalhos para facilitar a
passagem de outros companheiros e de outras companheiras nessa viagem planetária – nas
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andanças pelo tempo. Sou viajante, minha missão penso ser a de fazer brotar – emergir da dureza
das pedras do caminho flores capazes de humanizar as suas margens, perfumando o ar. Que eu
possa me sentir como os pássaros – livre para voar. E é daqui que ensaio a batida de minhas asas
para romper as barreiras do meu próprio infinito. Sei que lá chegarei e sobre as nuvens, encostando
no sol, mil castelos erguerei e de pedras calçarei os caminhos. A vida é uma eterna construção. E
nessa construção devemos solidificar os seus alicerces para que possamos cantar e deslizar na
imensidão do mar a alegria, a tristeza, a beleza e o brilho da vida.

Imagem 9 – O viajante – outubro 2009
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INTRODUÇÃO

Imagem 10

1

“Então um belo dia, a lagarta inicia a construção do seu casulo.
Este ser que vivia em contato íntimo com a natureza e a vida
exterior, se fecha dentro de uma “casca”, dentro de si mesmo.
E dá início à transformação que levará a um outro ser, mais
livre, mais bonito (segundo algumas estéticas) e dotado de asas
que lhe permitirão voar. Se a lagarta pensa e sente, também o
seu pensamento e o seu sentimento se transformarão. Serão
agora o pensar e o sentir de uma borboleta. Ela vai ter um
outro corpo, outro astral, outro tipo de relação com o mundo.”

Daniel Becker
Ao longo da história de sua existência o ser humano vem transformando-se constantemente. Ao
que parece, essa transformação não tem fim, pois amanhã sempre será um novo dia e, para cada
um, um novo caminhar parece ser necessário. Como viajante, tem a sua frente diversos momentos.
Aqui, focaremos o tempo da adolescência.
Em se tratando da adolescência, pergunta-se onde estão as fronteiras entre o real e o ilusório? Até
onde ir? E o respeito por si próprio, pelo próximo e pela natureza? E a valorização e preservação da
vida? O que são limites e o que se traduz em repressão?
Atualmente, as grandes metrópoles brasileiras sofrem com o peso da violência urbana. Na maior
parte dos casos sua fonte provém da disputa da primazia da comercialização e consumo de drogas
ilícitas. No seio dessa disputa encontram-se os adolescentes, facilmente influenciados e/ou
cooptados por essa intrincada rede. Assim, é fundamental que os mesmos tenham a sua identidade
fortalecida, amenizando o poder dessas influências negativas.
São diversos os estudos e pesquisas que têm comprovado a validade de processos
arteterapêuticos junto a adolescentes. No entanto, percebe-se, nesses estudos, uma grande lacuna
acerca dos benefícios advindos da aplicação da modalidade expressiva construção em grupos de
adolescentes. Essa modalidade expressiva, em arteterapia, tendo em vista o seu caráter específico
1

http://animais.bicodocorvo.com.br/informacoes/insetos-e-aranhas/curiosidades-borboleta
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reúne potencialidades capazes de interpretar as dúvidas e questões vivenciadas na fase de
adolescente, principalmente em um contexto social como o acima descrito. O ato de construir implica
em tomadas de decisão - em fazer e desfazer, colocar e retirar, ações que propiciam múltiplas
vivências, imprescindíveis para a formação do ser humano, principalmente no que tange a desvelá-lo
a si mesmo como um ser mais maleável frente às asperezas da vida, mais tolerante às diferenças
entre seres, enfim, mais apaziguador. O nascimento desse ser é necessário, tendo em vista ser a
adolescência um período de formação de nova identidade.
O presente estudo procurou constituir-se em páginas de relevância social, considerando o seu
caráter em promover iniciativas de busca da própria identidade dos adolescentes, que não mais se
sentem crianças, mas que ainda não se percebem dotados de autonomia para avançar em suas
decisões. Em razão da pouca frequência com que o mesmo aparece nas páginas acadêmicas
vislumbra-se que também seja relevante para o mundo acadêmico, principalmente aos campos
vinculados à arteterapia, psicologia, arte e educação.
Fundamentalmente, o mesmo busca apontar os benefícios advindos da modalidade expressiva
construção na formação do adolescente, despertando-o a partir do reaproveitamento de materiais
tidos como sucata, para um aprimoramento de sua consciência responsável de cuidar do mundo em
que vive, além de mobilizá-lo para uma exploração positiva de seus canais de criatividade.
Para tal, o referido estudo baseou-se em pesquisa bibliográfica inerente aos campos específicos
da arteterapia com abordagem junguiana, psicologia analítica, arte, educação e nas observações
colhidas durante o desenvolvimento de práticas de construções com dois grupos de adolescentes,
que denominei de canteiros de obras . No primeiro canteiro o atendimento deu-se na forma de um
processo arteterapêutico breve, de caráter focal, numa formatação de prática de estágio. Já com o
segundo grupo, o espaço de uma sala de aula foi vivenciado num viés arteterapêutico. Ambos
traduziram-se em resultados bastante significativos para a formação dos adolescentes envolvidos.
O desenvolvimento do tema está dividido em quatro capítulos assim intitulados: Castelo de
areia; Pousando no campo da arteterapia; Fábrica dos sonhos e Canteiro de Obras. Castelo de
Areia aborda a adolescência como um rito de passagem da infância à fase adulta e as etapas
vivenciadas pelos meninos e pelas meninas. Aponta as transformações físicas e psíquicas. “O
adolescente é um deus com os pés de barro.” (Içami Tiba) Já Pousando no Campo da Arteterapia
discorre acerca do conceito de arteterapia ratificando a arte como um caminho terapêutico, de sua
trajetória histórica, de suas modalidades expressivas e respectivos materiais utilizados no setting
arteterapêutico. Aborda a arteterapia no contexto da psicologia analítica de Jung e aponta as suas
entidades representativas no país e o papel do arteterapeuta no processo arteterapêutico.
Trabalho como Arteterapeuta há 13 anos e, neste tempo acompanhei processos de
transformações diversos, compartilhando o prazer de múltiplas descobertas. Prazer
que pode vir da surpresa da mistura de cores e da gestação de imagens a partir de
borrões e manchas iniciais, comunicando afetos esquecidos ou nunca
experimentados.
( PHILIPPINI, 1994, p. 4)

A Fábrica dos Sonhos aborda a modalidade expressiva construção como transformações
ocorridas nos atributos identidade (ôntica e ontológica, segundo Byngton – 1988) e forma (em seus
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quatro níveis: restauração, reforma, reaproveitamento e reciclagem, segundo Nagem, 2004) dos
objetos. A construção será enfatizada em seu nível de reaproveitamento, tendo em vista ser o
caminho mais viável para que adolescentes absorvam uma maior conscientização ambiental aliada
a uma cultura de paz. “A construção permite infinitas opções de descoberta, o que favorece o
equilíbrio emocional do adolescente”. (Novato, 2000, p. 26)
E, por último, Canteiro de Obras reserva espaço para a demonstração do trabalho realizado na
modalidade expressiva construção com dois grupos de adolescentes acompanhados durante o ano
de 2009. Aqui também é o espaço de apuração e análise dos resultados advindos das vivências, em
que se constatou que os processos construtivos encerram grandes contribuições para a formação do
adolescente. A justificativa para tal afirmação baseia-se na ampliação do nível de capacidade de
concentração e organização na realização de atividades, pelo adolescente,na melhora da sua autoestima, no seu perceber o outro, buscando uma maior cooperacão e integração, na mudança em
encarar o erro, ou seja, na forma de lidar com as dificuldades e também na demonstração de sua
criatividade, amparada pelas formas expressas. “Todo ser tende a realizar o que existe nele em
potencial, a crescer, a completar-se... O homem será capaz de tomar consciência nítida deste
crescimento e mesmo influenciá-lo”. (SILVEIRA, 2001, p. 77). Em suma, os processos vivenciados
nos canteiros de obras propiciaram aos adolescentes a capacidade de se perceberem em
permanente e intensa transformação.
Evidentemente, cada um dos capítulos acima possui a intenção de ser uma ponte na jornada de
cada adolescente, não somente facilitando a sua caminhada no mundo visível, mas, principalmente,
ligando-o a si próprio. O homem precisa entender que se compõe de três partes, uma física, uma
psíquica e outra espiritual.,e que ambas devem dialogar entre si o tempo todo. Assim, é preciso
pontes que se transformem em elos de comunicação permanente entre esses mundos: o de “dentro”
e o de “fora”, o visível e o invisível. E que essas pontes sejam solidamente construídas. Mãos à obra!
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CAPÍTULO 1
CASTELO DE AREIA

Imagem 11

“O adolescente é pequeno demais para
grandes coisas e grande demais para
pequenas coisas.”

Içami Tiba

Este capítulo será dedicado a uma parte de nossa existência planetária – a adolescência. Aqui
estará evidenciada uma lacuna dos tempos modernos – a ausência dos ritos de passagem. As
etapas por que passam os seres adolescentes poderão ilustrar possíveis soluções para uma melhor
compreensão dos mesmos em sua passagem para a fase adulta. O conhecimento de suas perdas e
a tolerância frente à prepotência que lhes é peculiar nesse momento de transição poderão abrir
portas para a construção de uma sociedade mais harmoniosa, mais solidária.
1.1. Os ritos de passagem
A adolescência é um período do desenvolvimento do ser humano – um período que se interpõe
entre a infância e a fase adulta. Conforme Tiba (2005), a puberdade assinala o fim da infância e
define-se como um processo biológico, onde a produção dos hormônios sexuais são o grande divisor:
infância – adolescência. A adolescência caracteriza-se mais pelo desenvolvimento pisicossocial, no
qual o ser afasta-se do seu núcleo familiar, aproximando-se dos círculos sociais – os amigos, de sua
própria escolha, assumem agora uma importância enorme e em companhia deles partem para novas
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buscas espaciais e enfrentamentos no mundo. Nesse momento, a turma de amigos impulsiona-lhes a
coragem, que sozinhos não possuem.
O termo adolescer provém do latim ad olescere e significa CRESCER PARA. Desde tempos
remotos, as diversas culturas sempre buscaram ritos de passagem tanto da infância para a
1

adolescência como da adolescência para a fase adulta. Um dos siginificados de rito é qualquer
cerimônia sagrada ou simbólica. Dentre uma infinidade de ritos alusivos a essa fase do
desenvolvimento humano, há o praticado numa cidade lacustre do Benin, onde os jovens
permanecem mergulhados no fundo do lago, durante seis meses e dali só saem com uma lágrima
escarificada no canto do olho. Evidentemente, o ficar mergulhado no fundo do lago é simbólico. Na
verdade, durante seis meses, esses jovens ficam afastados de seus familiares que os têm como
mortos. Ali, passam a formar uma fraternidade com as divindades das águas, seus “novos pais”, e
2

são submetidos à provas violentas com a finalidade de crescer .
No alto Xingu em busca da nova identidade, jovem da etnia yawalapiti, submete-se ao rito de
passagem, deixando-se arranhar com dentes de peixe até sangrar

Imagem 12 - Ritos de passagem
Embora ainda haja diversas culturas que perpetuam esses ritos de passagem, o mundo
globalizado tem levado as sociedades contemporâneas a abandonarem os ritos. Assim, os jovens
tendem substituir essa lacuna. Alguns apostam na tradição da vida civil, revisitando os rituais
vivenciados por seus bisavôs: ficam noivos, casam-se em cerimônias pomposas. Por outro lado,
outros mergulham no mundo das drogas, na delinquência, nas orgias sexuais, que podem até mesmo

1

Sítio: www.terra.com.br/revistaplaneta/mat_403.htm, em 17/11/2009
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Sítio: www.terra.com.br/revistaplaneta/mat_403.htm, em 17/11/2009
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gerar uma gravidez precoce, ou mesmo no radicalismo religioso . Demonstram, assim, não estarem
preparados para as dificuldades que a vida adulta lhes impõe.
É na adolescência que o filho lança-se ao mundo, e aos pais cabe torcer por ele e
socorrê-lo quando preciso. Também é da responsabilidade educativa dos pais
interferir quando algo não vai bem, sob pena de estar negligenciando a educação.
(Tiba, 2005, p.35)

Ainda conforme Tiba (2005) é grande o sofrimento dos pais quando seus filhos estão sujeitos à
violência social e ao mundo das drogas. Simplesmente o controle sistemático não os livra de tais
eventos. Somente a sua preparação interna, por meio da liberdade progressiva ou da terapia, é capaz
de fazer com que possam se proteger sozinhos, resguardando-se dos perigos.
Atualmente, as famílias são menores e convivem mais com círculos de amigos do que
propriamente com os familiares. É possível que essa pouca convivência familiar esteja fazendo falta
para a formação de vínculos familiares e valores na formação desses jovens nos aspetos
relacionados à gratidão, religiosidade, disciplina, cidadania e ética. O adolescente tanto precisa dos
amigos como dos pais. Essas necessidades são diferentes e uma não elimina a outra.
Da Grécia Antiga, Aristóteles considerou os adolescentes como: “apaixonados, irascíveis,
capazes de serem arrebatados por seus impulsos,... Se o jovem comete uma falta é sempre pelo lado
do excesso e do exagero, uma vez que eles levam tudo longe demais”. (Kiell, apud Günther 1964, p.
18-19). Por isso é que Günther associa a ideia de adolescente ao estilo adolescente resumindo
assim: preparação, vir a ser, crescimento e dor.
A legislação do nosso país considera os adolescentes como sendo aqueles que se situam na
faixa dos 12 aos 18 anos. Todavia, não é somente o tempo cronológico, mas principalmente a
intensidade de mudanças profundas, tanto internas como externas que caracterizam a adolescência.
É uma fase de contestação e exageros: grandes amores, mas também enormes fossos de ódio – “a
fidelidade da melhor amizade, o fanatismo das torcidas, a adrenalina dos desafios, o prazer da
aventura, a intensidade do amor que faz perder a cabeça.” (Tiba, 2002, p.85).
A construção da própria identidade é fundamental, pois o feitio da infância já não cabe mais –
a perda já ocorreu e, por isso, a urgência da nova identidade. Segundo Fishman (apud
Gunther,1996), a busca pela identidade é, geralmente, a área de maior conflito na adolescência.
Apesar de sua aparência muitas vezes arrogante e senhor de si, o adolescente vive seus
medos e precisa de constante afeto e proteção. O mesmo deve perceber alguns limites – até onde
pode ir e quando precisa parar. De acordo com Zagury (2001), o adolescente necessita de limites que
o ajudem a se proteger da sua imaturidade e onipotência, e de possuir valores éticos.
1.2. Adolescência e suas etapas de desenvolvimento psicossocial
Tiba (2005) classifica essas etapas em confusão pubertária, onipotência pubertária, estirão,
menarca e mutação de voz e onipotência juvenil.
3
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A confusão pubertária é a etapa em que o esquema funcional do cérebro passa do pensamento
concreto ao abstrato. É um processo gradativo, portanto os ditos confusos pubertários apesar de
entenderem algumas ideias abstratas, ainda podem tratá-las concretamente. Nessa fase, meninos e
meninas, perdem a noção corporal. Nas meninas, acontece por volta dos 9 anos de idade e nos
meninos, aproximadamente, aos 11 anos. Nesse momento, as modificações corporais ainda não se
concretizaram. “É a mente que organiza o esquema corporal” (Tiba, 2005, p. 44).
A auto-estima das meninas vincula-se aos relacionamentos que conseguem ter – quantas amigas
possuo? A dos meninos, com o que é capaz de fazer. Para as garotas a escolha das roupas já se faz
motivo de indecisão, mas para os garotos vale mais demonstrar a força que têm – a marcação de
territórios é fator constante.
O mesmo autor chama atenção para o fato de quando as meninas ingressam na 5ª. série (atual
6ª. série) já se encontram no final dessa etapa; os meninos ainda estão iniciando na mesma. Por isso,
as exigências curriculares são melhor atendidas pelas meninas. Dessa forma, a padronização das
séries para meninos e meninas traduz-se numa distorção às fases psíquicas diferenciadas em que
estão.
A onipotência pubertária surge em torno dos 10 aos para as meninas e por volta dos 13 anos para
os meninos. Nesse momento, elas formam a sua turma de amigas e eles cheios de testosterona
apresentam mais modificações comportamentais do que físicas. O interesse pelo sexo diferencia-os
em muito das garotas – já são reprodutores. Nessa fase o mau humor deles é frequente e a sua raiva
traduz-se facilmente em ódio, levando-o geralmente à repetidas brigas. Nas garotas, essa fase é mais
suave, tendo em vista que os hormônios femininos propiciam , primeiramente, relacionamentos entre
elas e só depois com o sexo oposto.
O estirão é a etapa onde se processam as maiores transformações do corpo. No sexo masculino,
o crescimento das pernas altera bastante a sua altura. Já no feminino o crescimento faz-se na
horizontal (quadris, seios e nádegas).
A menarca é a primeira menstruação das meninas e assinala o final da onipotência pubertária –
ocorre entre 10 anos e meio e 13 anos.

Mais do que uma etapa, traduz-se numa passagem

ritualística, pois é fundamental para elas e dura muito pouco – a menina torna-se moça. O seu corpo
ganha contornos de mulher e cresce o seu interesse pelo sexo oposto. A mutação da voz apresentase nos meninos gradativamente dos 15 aos 17 anos.
O rapaz fica com a pele cheia de espinhas, que formam verdadeiros vulcões e
crateras. Sua fala, um coaxar, e seu nariz gigante fazem-no sentir-se um horror. Até
a própria mãe pode achá-lo feio... É a idade do sapo. (Tiba, 2005, p.52)

Todavia, apesar da possível feiúra, o garoto sente-se intimamente feliz, dado que é nesse
momento que se dá o desenvolvimento do seu pênis.
4

E por último, a onipotência juvenil – “É a mania de Deus dos moços. É uma das fases mais
complicadas no relacionamento entre pais e filhos” (Tiba, 2005, p.53). Para as moças ocorre no
período de 14-15 anos e para os moços entre 11 e 18 anos.
4

Mini-dicionário Aurélio, 7ª. edição, p. 592 – qualidade de onipotente (que pode tudo – Deus)
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As características dessa etapa originaram o título do capítulo: Castelo de Areia, imponente, mas
frágil. Agora, a força biológica da reprodução faz-se a todo vapor, inundando a corrente sanguínea de
hormônios. Nesse momento, a sua onipotência juvenil não se intimida com a possibilidade de
gravidez em suas relações sexuais, com a existência de acidentes de trânsito quando estão dirigindo.
Essa onipotência lança-os na busca de autonomia para escolher seus programas, suas viagens, a
sua vida sexual e experimentar drogas.
Pensam tudo poder fazer, sem que algo de ruim aconteça com eles. “Mas ainda dependem dos
seus pais para financiarem seus programas.” (Tiba, 2005, p.53). Tal frase é crucial para denunciar o
desmoronamento do castelo construído com areia apresentado no início deste capítulo.
1. 3. Pontuação das perdas do período da adolescência
As perdas nesse período são muitas. É importante que as sociedades tenham consciência e se
aprofundem no estudo sobre a adolescência. Possivelmente, tal conhecimento será imprescindível
para uma melhor orientação aos adolescentes. Comforme Signorelli (2007), as perdas são diversas, a
começar pela da própria infância. Além de deixar de ser criança, os seus pais também se ajustam a
essa nova realidade. Portanto há também a perda dos pais da infância. O adolescente também vive o
luto pela perda do seu corpo de criança – difícil, pois esse processo biológico não pode ser
controlado pelo dono desse corpo e a perda da identidade – a criança apoiava-se nos heróis dos
contos infantis ou mesmo dos desenhos animados. Familiares eram parâmetros para o seu caminhar.
Agora, como adolescentes, os modelos anteriores já não servem mais como referência, então há de
ocorrer o processo de desapego que por si só já é penoso. O procurar outros modelos também não é
nada fácil. Outra perda é a da bissexualidade infantil, pois o adolescente deve optar por um dos
gêneros, se masculino, homem e, se feminino, mulher – à criança, isso não era exigido ela
simplesmente brincava transitando entre as duas identidades sexuais. Outro luto, refere-se à forma
de pensar; o pensamento anterior operatório-concreto agora passa a ser operatório formal, o que
significa basear-se em raciocínio sobre hipóteses e ideias abstratas. Outro fato que o afasta
abruptamente da infância são as prioridades em atendimentos ao ser humano: primeiro as mulheres,
idosos e crianças – a criança tem mais proteção, tanto no seio familiar como no social em geral – a
busca por mais autonomia resulta na perda de proteção. Tantas perdas, mesmo em famílias bem
estruturadas social e financeiramente, acarretam para o adolescente a criação de recursos a fim de
que possa dar conta dessa passagem.
Ao lado dessas perdas e desses lutos, as desigualdades sociais têm forte influência no vir a ser
do adolescente. Kotlowitz (apud Gunther,1992), relata que ao perguntar para dois meninos de
Chicago de classes sociais diferentes o que queriam ser quando crescessem, obteve do menino da
classe menos favorecida a seguinte resposta: “ Se eu crescer, gostaria de ser motorista de ônibus”.
Já o da classe mais privilegiada disse: “Vou ser médico”. Note que o primeiro apresentou dúvidas
quanto à continuidade de sua vida.
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Aqui no Brasil, pesquisa realizada pela UNESCO e pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e
que culminou na publicação do livro Fala Galera entrevistou 1200 jovens entre 15 e 20 anos. Os
resultados apontaram jovens assustados, acuados, sem perspectivas futuras, com dificuldades
relativas à entrada no mercado de trabalho, à violência policial e a problemas de relacionamento com
a família.
1. 4. O cérebro do adolescente
Martins (2008) aponta que nesse período a neurociência comprova haver uma remodelagem no
sistema de recompensa do cérebro. Tal fato seria responsável pela inconstância comportamental,
como o tédio, a procura por novas experiências e a necessidade de correr riscos. O sistema de
recompensa do cérebro é constituído por uma série de estruturas que causam sensações de prazer e
que são responsáveis pela vontade de querer repetir o que é bom ou dá certo. Logo no início desse
processo há um embotamento desse sistema de recompensa, o que acarreta a busca por novas
sensações. Nesse momento, o adolescente está totalmente aberto para a criação. O adolescente
passa a operar o pensamento abstrato de forma mais eficiente. Portanto os canais internos devem
ser estimulados para novos conhecimentos, atividades musicais e esportivas, literárias, filosóficas e
religiosas. Desenvolve-se aí um amadurecimento psíquico a partir dos erros cometidos. Está pronto
para assimilar regras, desde que essa assimilação ocorra a partir de uma construção de sua ética.
Como essa mudança é muito recente ainda não adquiriu autonomia frente às suas escolhas, não
discernindo bem o caminho a seguir. Esse novo estágio afasta-o da relação parental tornando-o
suscetível às diversas ofertas do novo espaço conquistado. É um momento de alto risco, mas
também de grandes possibilidades de configuração no mundo. Nesse momento é muito importante a
presença familiar propiciando adequadas condições de crescimento, para que esse adolescente
possa realmente preparar-se para as suas escolhas profissionais e amorosas, bem como na
solidificação de sua sexualidade. Desde 1970, os casos de gravidez na adolescência têm aumentado
5

e as adolescentes ficam grávidas cada vez mais cedo .

Imagem 13 – Gravidez
5

www.picarelli.com.br/magali/cartilha_gravidez.htm
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O contexto aqui apresentado sobre as conturbações da adolescência, como a incessante busca
pela identidade, a sensação do não-pertencimento devido às grandes desigualdades sociais amplia,
em muito, a importância de estratégias que possibilitem um encontro desse adolescente consigo
mesmo, fazendo com que a sua auto-estima cresça, proporcionando-lhe condições dignas de vida e a
possibilidade de mobilização em favor de uma cultura de paz para as sociedades, onde o respeito ao
próximo e ao próprio ambiente traduzam-se em ações responsáveis visando a preservação da vida
em nosso planeta e em atitudes que promovam um equilíbrio social e econômico entre todos os
povos, respeitadas as suas múltiplas culturas.
Dentre as inúmeras perspectivas que possibilitam a criação de elos que estruturem os
sentimentos, as emoções e a harmonia dos seres, vislumbram-se os campos que se utilizam não só
dos lápis para flori-los, como dos pincéis para colori-los, das mãos para misturarem o barro na
construção de abrigos acolhedores, mas principalmente de seres alados capazes de polinizarem a
terra fazendo brotar a vida. Olhando pelo viés dessas transformações, a arteterapia é um campo de
pouso promissor para o amadurecimento psíquico desses jovens, permitindo, por meio de recursos
artísticos, que mantenham contato com o seu próprio inconsciente fazendo desvelar conteúdos
reprimidos e dissolvendo conflitos, tornado-se assim o primeiro passo para o processo de
individuação do sujeito – rupturas com bloqueios adquiridos na infância.

19

CAPÍTULO 2

POUSANDO NO CAMPO DA ARTETERAPIA

Imagem 14

“Só em nós mesmos podemos mudar alguma coisa;
nos outros é uma tarefa quase impossível.”
C. Gustav Jung

Este capítulo pretende, primeiramente, trazer à tona o significado da arteterapia, as suas origens e
a sua representatividade em nosso país. Após isso, buscará evidenciar pontos fundamentais da teoria
psicológica de Jung para melhor poder discorrer sobre arteterapia de abordagem junguiana, suas
linguagens e materiais expressivos. Enfim, que seja um caminho para vencer as aflições pontuadas
no capítulo anterior; que seja valioso para o encontro do adolescente consigo mesmo,através de
riscos, cores, formas, sons e movimentos – bailados.
2.1. O que é arteterapia?
De acordo com Philippini (1998), a arteterapia pode traduzir-se como um processo terapêutico
apoiado no uso de diversas modalidades expressivas que buscam a materialização de símbolos. A
mesma autora (2004) aponta que o símbolo dá forma à energia psíquica fazendo com que o indivíduo
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possa descobrir níveis mais profundos e desconhecidos de si mesmo, promovendo uma maior
estruturação e harmonização de suas emoções.
As modalidades expressivas são linguagens artísticas capazes de desvelar a cada indivíduo
conteúdos que até o momento lhes eram imperceptíveis. Esses conteúdos eclodem e materializam-se
a partir do desenho, da pintura, da modelagem e de outras formas de expressão. Formas que
desnudam a criatividade de cada ser.
Miranda (2008) afirma que a arteterapia utiliza-se de técnicas e atividades artísticas como um
processo terapêutico que visa à abertura de canais para a transformação das energias destrutivas do
ser em energias construtivas. Conforme Philippini (1995), a arteterapia é um processo de estímulo à
criatividade. Abre caminhos de acesso ao inconsciente por meio de diversas formas de expressão,
criação, destruição e recriação.
Para a American Art Therapy Association (AATA), fundada em 1969, a arteterapia é uma profissão
de assistência ao ser humano. Oferece oportunidades de exploração de problemas e de
potencialidades pessoais por meio da expressão verbal e não-verbal e do desenvolvimento de
recursos físicos, cognitivos e emocionais. Proporciona a aprendizagem de habilidades, por meio de
experiências terapêuticas com múltiplas linguagens artísticas. O uso da arte como terapia valida o
processo criativo como mediador de conflitos emocionais, assim como facilita a autopercepção e o
desenvolvimento pessoal. Ciornai (1995) aponta que a arteterapia eficaz e rapidamente traduz-se em
pontes para a intersubjetividade.
Em todas as formas de conceituar a arteterapia, ressalva-se que não há preocupação estética,
pois nesses processos arteterapêuticos, segundo Carvalho (1995), o objetivo não é o de ensinar artes
e nem emitir juízo crítico ou avaliação artística. A finalidade é de que o paciente possa traduzir os
seus sentimentos, pensamentos e emoções por meio de rabiscos, desenhos, esculturas, movimentos
corporais, que o levem à descoberta de si mesmo. Muitos talentos artísticos vieram à tona após essa
descoberta de si próprios. O desnudar-se provoca a emersão de conteúdos anteriormente
inacessíveis. O processo arteterapêutico é um caminho para a autonomia pessoal, para a
transparência do ser consigo mesmo. “Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro, desperta”
1

(Jung) . O perfeito casamento entre a área artística e a psíquica torna-se ainda mais claro em Chiesa:
A arte faz parte do convívio humano como necessidade, além de contribuir para o
desenvolvimento global. O indivíduo que desenvolve formas de expressar está
registrando a sua marca pessoal, o seu estilo e o seu modo de estar no mundo.
(2004,p.31)

2.2. Percurso histórico
A utilização da arte como meio curativo não é recente. Valladares e Novato (2001) citam que os
registros gregos remontam ao século V a.C. Ali, formas artísticas já correspondiam à expressão
psíquica grupal e individual. Sobre o mesmo fato, Philippini (2008) aponta que tais registros já se
faziam notar há 35.000 anos atrás, ainda no período paleolítico.
1. http://www.ditados.com.br/autor.asp?autor=jung, acessado em 20/12/2009.
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Ao longo dos tempos, a relação arte e terapia intensificou-se e nos séculos XIX e XX, tanto a
2

psiquiatria como a psicanálise trouxeram a arte para os seus territórios .
Porém, enquanto arteterapia, a história registra o seu surgimento na Inglaterra logo após a 2ª.
Grande Guerra com o objetivo de resgatar os indivíduos traumatizados e mutilados em consequência
das atrocidades da contenda. O novo campo, desde a sua criação, recebeu a contribuição de
diversas outras áreas do conhecimento.

As experiências realizadas moldaram-se, entre outros

modeos teóricos, na psicologia analítica de Jung que, com sucesso, resgatou essas pessoas para a
participação social.
A primeira referência ao termo arteterapia surgiu em 1945 no livro Arte versus Doença, de Adrien
Hill, artista inglês que tuberculoso utilizou-se da pintura durante a internação, tendo acelerada a sua
recuperação. Após restabelecer-se foi convidado pelos médicos a desenvolver um trabalho de pintura
3

com os outros pacientes .
De acordo com a American Art Therapy Association a arteterapia surge como profissão na década
de 30 do século XX. Philippini (2008) assinala alguns marcos da arteterapia no decorrer do século
XX: Florence Cane, Margareth Naumburg e Edith Kramer nos Estados Unidos, Adrian Hill na
Inglaterra, Ulisses Pernambuco e Nise da Silveira no Brasil.
Para Ciornai (2004), a arteterapia significa a utilização de recursos artísticos terapeuticamente e
permanentemente acompanhada de um profissional arteterapeuta.
Do surgimento até a atualidade, o novo campo teve um percurso que culminou com uma formação
acadêmica própria denominada arteterapia. Apesar de caminhar nas veias da psicologia e das artes,
configura-se como uma formação transdisciplinar, transitando por diversas áreas do conhecimento,
possuindo especificidades teóricas e práticas próprias.
2. 2.1. Entidades representativas da Arteterapia no Brasil
A União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT) fundada em 2006, atualmente
possui quatorze associações regionais filiadas: Associação de Arteterapia da Bahia, Associação
Brasil Central de Arteterapia, Associação de Arteterapia do estado de São Paulo, Associação de
Arteterapia do Rio de Janeiro, Associação Mineira de Arteterapia, Associação de Arteterapia de
Pernambuco, Associação Potiguar de Arteterapia, Associação de Arteterapia do Espírito Santo,
Associação de Arteterapia do Rio Grande do Sul e Associação Sul Brasileira de Arteterapia. Dessas,
a primeira associação de arteterapia criada no Brasil foi a do Rio de Janeiro.
4

Segundo divulgação em seu sítio , os objetivos da UBAAT são: unificar e definir parâmetros
curriculares mínimos e comuns para os cursos de Arteterapia no Brasil; estabelecer critérios para a
qualificação de docentes e supervisores em cursos de Arteterapia no Brasil; estabelecer critérios
nacionais para reconhecimento e credenciamento de arteterapeutas e cursos de Arteterapia; lutar

2. http://arte-cura.blogpost.com/ArtecomArtenaescola, acessado em 14/08/2009.
3. http://arte-cura.blogpost.com/ArtecomArtenaescola, acessado em 14/08/2009.
4. http://www.ubaat.org/
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pelo reconhecimento legal da Arteterapia, assegurando a qualidade e confiabilidade dos serviços
prestados pelos arteterapeutas a quem conceder credenciamento; estabelecer vínculos e parcerias
com associações congêneres em outros países. Sua finalidade é: defender em âmbito nacional a
identidade e interesses dos arteterapeutas que a integram; propiciar o intercâmbio sobre a teoria e
prática da Arteterapia entre os diferentes estados brasileiros; auxiliar a organização de eventos de
Arteterapia em nível regional, nacional e internacional; organizar e difundir um banco de
dados de publicações sobre Arteterapia no Brasil, assim como informações sobre o campo a todos
os interessados; colaborar e fomentar o intercâmbio de projetos, publicações e pesquisas com
entidades congêneres representativas da Arteterapia em outros países.
2. 3. O universo junguiano
Em Stein (2006), uma citação de Jung evidencia a importância da arte no cotidiano do ser
humano:
observei muitos pacientes cujos sonhos indicavam rico material produzido pela
fantasia. Esses pacientes também me davam a impressão de estarem literalmente
cheios de fantasias, mas incapazes de dizer em que consistia a pressão interior.
Por isso, eu aproveitava uma imagem onírica ou uma associação do paciente para
lhe propor como tarefa elaborar ou desenvolver o seu tema, dando rédea solta à
sua fantasia. ( p. 88)

Ele aponta que Jung estimulou seus pacientes a traduzirem as suas fantasias por meio do teatro,
da dialética, da acústica, da dança, da pintura, do desenho, da modelagem. Esse método
concretizou-se em uma infinidade de produções artísticas que, mais tarde, levaram Jung a percebêlas como manifestações espontâneas de um processo em si desconhecido e sustentado apenas pela
habilidade técnica do paciente.

Imagem 15 – Sonhos

5. produção plástica de um sonho do autor.

5

23

O eixo condutor da teoria junguiana é o processo de individuação do sujeito, ou seja, a procura por
si mesmo, onde o diálogo entre consciente e inconsciente é fundamental. Segundo Silveira (2007) a
psique pode ser representada por um vasto oceano (inconsciente) no qual se aloja uma pequena ilha
(consciente). O ego ocupa o centro da ilha. O vasto oceano é o inconsciente, sendo que há dois
tipos: o inconsciente pessoal e o coletivo. O primeiro traduz-se pelas camadas fronteiriças com o
consciente guardando em si as lembranças das ocorrências da vida em curso, mas perdidas pela
memória do consciente – recordações penosas, qualidades nossas que, muitas vezes queremos
esconder de nós mesmos. Embora estejam distanciados do ego ainda influenciam processos
conscientes causando perturbações psíquicas ou mesmo somáticas. (ibidem, p. 63-64) O
inconsciente coletivo “corresponde as camadas mais profundas do inconsciente, aos fundamentos
estruturais da psique comum a todos os homens.” (ibidem, p. 64)
Jung conseguiu descobrir nesse inconsciente um centro ordenador , de onde emana inesgotável
fonte de energia. A esse centro ordenador Jung chamou de si-mesmo (self). O incosnciente coletivo e
o self são características que distanciam a sua teoria psicológica das demais. Para Philippini (2008),
o self traduz-se no centro de saúde, equilíbrio e harmonia do ser – representa a totalidade da psique
e a essência de cada um – é o todo e é o núcleo.
6

Ballone (2007) afirma que o Self é o arquétipo central, arquétipo da ordem e da totalidade da
personalidade; consciente e inconsciente complementam-se para formá-lo. Mais uma vez, destaca-se
a sua condição de essência e totalidade, quando alude-se que o mesmo é o centro e a circunferência.

Imagem 16 – a psique

7

6. http://www.psiqweb.med.br, acessado em 05/12/2009.
7. Esquema gráfico retirado do estudo monográfico de Terra, C. C. Um caminho para a inclusão de adolescentes psicóticos,
Rio de janeiro, 2008.
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8

Para Jung (apud Ballone, 2007) são estruturas psíquicas dentro do inconsciente coletivo. São
formas que não possuem conteúdos próprios.
Particularmente, comparo os arquétipos à porta de uma geladeira nova; existem
formas sem conteúdo – em cima formas arredondadas (você pode colocar ovos se
quiser ou tiver ovos), mais abaixo existe a forma sem conteúdo para colocar
refrigerantes,..., mas isso só acontecerá se a vida ou meio onde você existir lhe
oferecer tais produtos. De qualquer maneira as formas existem antecipadamente ao
9
conteúdo. 9

“Jung também chama os Arquétipos de imagens primordiais, porque eles correspondem
frequentemente a temas mitológicos que reaparecem em contos e lendas populares de épocas e
culturas diferentes.” Uma grande variedade de símbolos pode estar vinculada a um arquétipo, como
por exemplo, ao arquétipo materno – mãe de um indivíduo, Vênus, Virgem Maria, mãe natureza.
Na teoria junguiana os símbolos são importantíssimos e para Ballone (2007)

10

traduzem a forma

de expressão do inconsciente. Além de encontrados em sonhos ou fantasias de um indivíduo também
há aqueles que são coletivos, geralmente religiosos. A cruz é um símbolo, o seu significado vai além
da sua forma.
Para Philippini (2009), no contexto arteterapêutico, símbolo é energia psíquica mais forma. Silveira
(2007) afiança que os símbolos têm vida e ultrapassam a razão, transmitem intuições estimulantes,
trazem o desconhecido – o misterioso. No momento em que o seu conteúdo é apreendido pela razão,
deixam de existir.
Outros conceitos importantes são persona e sombra, anima e animus. Para Jung (apud Terra,
2008, p.29) a persona é a ligação entre o indivíduo e o exterior, popularmente denominado de
máscara social. A sombra é aquilo que desejamos ser ou uma parte reprimida de nossa
personalidade. Quanto mais desconhecida for para si mesmo, piores são os seus efeitos (Jung, apud
Terra, 2008, p. 28). A anima, segundo Storm (apud, Sanford, 2006) é o reflexo feminino no homem e
animus é o reflexo masculino na mulher.
2. 3. 1. A individuação – eixo da teoria junguiana
Jung espelhou-se nas suas próprias experiências para investigar o inconsciente; seus sonhos,
fantasias e intuições eram vistos com muito interesse, pois os mesmos embasavam a sua teoria em
construção. “Na medida em que consegui traduzir as minhas emoções em imagens, isto é, no
encontrar as imagens que se ocultavam nas minhas emoções, eu readquiri paz interior.” (Jung, 1998,
158)
Para Jung, as pessoas desenvolvem-se sob diversos aspectos ao longo da vida. O
desenvolvimento

físico é praticamente concluído por volta dos vinte anos, mas a maturação

pisicológica não se encerra

em vida. Ao adentrar pelos anos de sua vida o ser segue

8. http://www.psiqweb.med.br, acessado em 05/12/2009.
9. http://www.psiqweb.med.br, acessado em 05/12/2009
10 http://www.psiqweb.med.br, acessado em 05/12/2009
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permanentemente na busca do autoconhecimento. “A experiência total de integridade ao longo de
uma vida inteira – o surgimento do si-mesmo na estrutura psicológica e na consciência – é
conceituada por Jung e denominada individuação.” (Stein, 2006,p. 153)
Silveira (2007, p.90) ratifica que o processo de individuação é o eixo da psicologia analítica e que
por ele
todo ser tende a realizar o que existe nele, em germe, a crescer, a completar-se.
Assim é para a semente do vegetal e para o embrião do animal. Assim é para o
homem, quanto ao corpo e quanto a psique. Mas no homem, embora o
desenvolvimento de suas potencialidades seja impulsionado por forças instintivas
inconscientes, isso adquire um caráter peculiar: o homem é capaz de tomar
consciência desse desenvolvimento e de influenciá-lo. (p. 77)

Ainda conforme Silveira (2007), para que haja essa realização plena, é necessário o diálogo entre
as duas regiões da psique - consciente e inconsciente. Esse processo não acontece linearmente. É
um movimento de circunvolução que leva ao self, já referido como centro de equilíbrio. Desse
encontro resulta a completude da personalidade. O caminho para o self não é simples, pois é
pontuado por diversos e distintos componentes, que o tornam sinuoso e longo e jamais leva à
perfeição, mas simplesmente à completude do ser. Toscamente, pode-se dizer que a completude é
11

um passo para uma melhor convivência com as dificuldades , com a luz e com as sombras. O
indivíduo se melhorando, melhora a sociedade, pois percebe com mais clareza a unicidade de cada
ser, apesar de a estrutura básica psíquica de todos os seres humanos ser a mesma. 12
O processo de individuação é traduzido por imagens, pelos contos de fadas, nos mitos, na opus
alquímica, nos sonhos, nas diferentes produções do inconsciente. Os sonhos são pistas consistentes
para serem seguidas; pistas estas desveladoras para o acompanhamento do processo – progressos
e retrocessos.
2. 3. 2. A tipologia de Jung
Outro aspecto importante da psicologia analítica é a sua tipologia constituída de quatro
funções. Segundo Silveira (2007) essas funções servem como pontos cardeais para que a
consciência possa comunicar-se com o mundo exterior, ou seja, como perceber o mundo. Através da
sensação, constata-se a presença das coisas; por meio do pensamento, o que essas coisas
significam; já o sentimento avalia quanto cada coisa vale para nós e, por último, a intuição que se
traduz como percepção via inconsciente. Cada uma dessas funções está associada aos elementos
básicos da natureza: terra, fogo, água e ar, respectivamente e podem exercer dois tipos de
movimento: um para fora – extrovertido e outro para dentro – introvertido.
Cada ser possui uma função mais desenvolvida, chamada de função principal e outra
praticamente inábil, denominada função inferior. A segunda função mais desenvolvida é dita auxiliar
da função principal. O ideal é que houvesse um equilíbrio entre a manifestação dessas funções, mas

11. Nota do autor: entre completude e perfeição há uma distância muito grande.
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naturalmente isso não ocorre e quando as disparidades entre a principal e a inferior são grandes,
grandes também são os problemas advindos desse desequilíbrio.

2. 3. 3. Os sonhos para o universo junguiano
Silveira (2007) aponta algumas das citações de Jung acerca dos sonhos e essas por si só já
demonstram a importância dos mesmos na psicologia de Jung. “O sonho é aquilo que ele é,
inteiramente e unicamente aquilo que é; não uma fachada, não é algo pré-arranjado, um disfarce
qualquer, mas uma construção completamente realizada” (ibidem, p. 91) – “o sonho é uma autorepresentação espontânea, sob forma simbólica, da situação do inconsciente.” (ibidem, p. 91).
Os sonhos exprimem, numa linguagem simbólica, as coisas como elas realmente são, prossegue
Silveira (2007). Os sonhos também indicam sempre quando o consciente extrapola em suas formas
de se relacionar com o mundo introvertida ou extrovertidamente ou quando uma de suas funções
orientadoras – pensamento, sentimento, sensação e intuição, desalinha-se afastando-se em demasia
das demais. Sempre que há um desequilíbrio entre o supervalorizar ou ao subestimar a si ou a
outrem surgem sonhos compensadores mostrando que a psique funciona como auto-reguladora.
2.3. 4. Arteterapia com base na teoria de Jung e o papel do arteterapeuta
Evidenciando-se a individuação como o eixo da psicologia junguiana, é óbvio que um processo
arteterapêutico embasado nessa teoria traduzir-se-á pela sua efetivação. Do nascimento à velhice a
individuação prossegue – o ser em busca de si mesmo, aterrissando e decolando diversas vezes –
viajante na procura de si.
Por isso, Philippini (2008) afirma que o fornecimento de materiais expressivos propícios é
fundamental para que a energia psíquica possa plasmar símbolos que retratem o estado da psique e
que efetivem a interação entre consciente e inconsciente, contribuindo assim para a solução de
problemas e para a estruturação e expansão da personalidade. Os símbolos podem ser configurados
por meio de produções plásticas, nos sonhos e até mesmo em alterações orgânicas que apontam a
necessidade de uma reflexão para a transformação psíquica.

Imagem 17 – Pegadas
13

13

http://www.google.com.br/images?hl=pt-BR&q=p%C3%A9s+na+areia&rlz=1W1GGLL_ptBR&um=1&ie=UTF8&source=univ&ei=L2pQTJfLMMT6lwfgm4G8CQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0
CDoQsAQwAw&biw=1003&bih=539, p. 3, acessado em 10/01/2010.
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Com o universo junguiano, o arteterapeuta pode, junto com o seu cliente, considerando o seu
momento de vida, buscar significados para os símbolos criados por ele. “Esses conteúdos internos
apresentam-se através de símbolos a serem investigados e amplificados”, (Terra, 2008, p. 31). Os
procedimentos de investigação e amplificação permitem a decifração desses símbolos a fim de que
possam ser transformados ou integrados, tornando a vida do sujeito mais qualitativa, harmônica e
prazerosa. A amplificação é um processo que busca o melhor conhecimento da psique por meio da
compreensão dos significados intrínsecos nos símbolos surgidos. “Amplificar um símbolo será, deste
modo, um processo que retoma trilhas muito antigas, presentes na história do homem”. (PHILIPPINI,
2008, p. 18) – essa retomada pode ser encarada como um revisitar mais consciente na tradição do
caminho do ser humano, ou seja, em sua essência.
Desse modo, o arteterapeuta possui um papel de extrema importância nesse processo, junto ao
seu cliente, devendo lançar mão da maior diversidade possível de modalidades expressivas ao
alcance de sua criatividade e preparo, pois as mesmas facilitarão uma melhor compreensão das
imagens produzidas plasticamente e dos conteúdos oníricos. Philippini (2008, p. 20) observa que:
no processo arteterapêutico, os materiais expressivos, a adequação do
setting e o acolhimento do arteterapeuta permitem que a energia psíquica
traduza-se em concretude através das produções expressivas diversas e, a
cada
transformação
dos
matérias,
analogamente
aconteçam
transformações no nível psíquico.
A cor, as formas, os movimentos, a utilização do espaço e padrões expressivos em geral são
pistas que permitem a elaboração de conflitos, fazendo com que conteúdos invisíveis até o momento
possam vir à tona, levando à consciência o que se escondia na sombra – causando perturbações,
muitas vezes de grande intensidade.
A observação, pelo arteterapeuta, da tipologia junguiana é valiosa para a escolha de materiais
expressivos e até mesmo de atividades adequadas a fim de estimular aquelas funções menos
desenvolvidas em cada um, recuperando a capacidade de livre fluidez da energia psíquica,
anteriormente bloqueada.
Num processo arteterapêutico individual ou grupal, o arteterapeuta deve estar atento à forma de
acolhida, pois essa poderá traduzir-se naquele abraço, que quando recebido evoca a sensação de
proteção – esse abraço desvelará, a partir de formas expressivas, as produções que traduzirão o
estado da psique, permitindo ao arteterapeuta efetivar um diagnóstico que o familiarizará com o seu
cliente, propiciando-lhe estímulos que transformem o seu material psíquico a fim de que o mesmo
consiga se ver, tornando-se autônomo – independente.
Quaisquer que sejam as abordagens do processo arteterapêutico desenvolvido é fundamental
que o arteterapeuta transite por entre as diversas modalidades expressivas. Assim, é fundamental
que se interesse por essas diversas formas e que esteja sempre alimentando o seu íntimo e o seu
olhar no contato com as obras de artes – linguagens que apresentam variações a cada tempo.
Paim (1996, p. 43-45) expõe que:
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O objeto-representação é um significado, isto é, um suporte material cujas
diferenciações podem ser tomadas como signos. Para que os signos sejam
compreensíveis, deve existir um código comum que ligue o traço a uma significação
objetiva ou subjetiva. Vários códigos coincidem na obra de arte. Em primeiro lugar, o
código morfológico,... Em segundo lugar, o código simbólico... Em terceiro lugar, o
código subjetivo. Os três códigos aos quais fizemos alusão, o morfológico, o
simbólico e o subjetivo permitem compreender a obra no contexto histórico de sua
produção, de fazer sua leitura em função de conhecimentos prévios e partilhados e
de sentir emoções frente à obra. A emoção estética, o sentimento de plenitude no
ato da contemplação pode ser que venha da coincidência entre o significante e o
significado, entre a manipulação da matéria amorfa e a organização mental da
forma. Essa emoção não surge somente para os espectadores, mas também para o
próprio autor que, cada vez que se distancia em relação à sua obra, toma
consciência do efeito de seu gesto de maneira diferente. Não se trata da
identificação do sujeito passivo à representação, mas, pelo contrário, é a
representação que faz emergir um autor, isto é, um “mais” do sujeito.

É imprescindível a sua frequência a museus, centros culturais, shows performáticos onde o
corpo dança ao sabor de sons em mil ritmos. Outro exercício para o seu ato criativo é a vivência da
arte que perpassa o nosso dia-a-dia, a arte das ruas, a arte popular – os movimentos em rede que se
tornam cada dia mais disseminados em nossas sociedades, os quais estimulam a nossa autonomia –
individual e grupal. Um desses exemplos são as Meninas de Sinhá

14

de Belo Horizonte – Minas

Gerais, que em uma de suas cantigas cantam:
“Seu marido é ruim
Oh, mulher
Larga seu marido
Oh, mulher
E vem morar mais eu.”

Philippini (2008) apregoa ser fundamental ao arteterapeuta estar bem com suas próprias
imagens internas e sugere que a sua freqüência regular em uma oficina de criação pode fazer com
que desenvolva sua própria linguagem expressiva. Assinala também que o mesmo deve estar
vivenciando o seu próprio processo terapêutico.

Chama ainda a atenção para que o arteterapeuta

não incorra na chamada síndrome da clinificação que pode comprometer todo o seu processo de
produção artística. Em arteterapia a promoção da saúde através da arte e do exercício constante da
prática de formas expressivas é o grande diferencial que o distingue como terapeuta – o
acompanhante de um processo arteterapêutico está sempre em contato com singulares processos de
criação.

2. 4. O setting arteterapêutico – território sagrado

14

www.youtube.com/watch?v=OaCPWBSKvVU (ou no Google: Youtube Meninas de Sinhá)

29

Em arteterapia, o setting arteterapêutico é o espaço para o desvelamento de sentimentos e do
diálogo com o inconsciente. Segundo Philippini (2008) “recria nos tempos atuais, o tão necessário
território sagrado.” (p. 43)
Deve se constituir em espaço com boa iluminação natural. O chão e os móveis devem possibilitar
limpeza fácil, dado ser um espaço onde as produções artísticas se realizam. A organização do setting
deve proporcionar um convite estimulador à criação. Deve responder aos desejos dos que por ali
passam propiciando uma gama de materiais básicos para o desenvolvimento das atividades inerentes
ao processo arteterapêutico. Materiais mais específicos podem compor o setting quando a sua
necessidade for detectada. Deve ser:
espaço acolhedor e flexível no qual, em meio às asperezas do cotidiano, abrem-se
trilhas de entrada num espaço mítico de auto-descoberta, lugar de gestar-se sonhos
e projetos. Um TEMENOS onde é possível criar e recriar o tempo, tal queria Kairós.
Resgatando e construindo fontes de proteção e nutrição psíquica. (PHILIPPINI,
2008, p. 45)

2.5 Algumas modalidades e materiais expressivos e suas principais propriedades terapêuticas
São diversas as modalidades expressivas e os materiais que servem como veículos para a
materialização dos conteúdos internos de cada ser. O processo arteterapêutico ocorre por meio de
diversas manifestações artísticas como o desenho, a pintura, a modelagem, a dança, a música, a
escrita criativa, acompanhadas pelo arteterapeuta num compartilhamento frequente entre esse
profissional e o seu cliente. Philippini (2009) discorre acerca dessas diversas modalidades
expressivas apontando as suas propriedades.
2. 5.1. Colagem
É uma forma expressiva facilitadora do início do processo arteterapêutico. Pode conter imagens
selecionadas de diversos materiais gráficos. É importante que o arteterapeuta organize um banco de
imagens a serem disponibilizadas nas sessões. Outros materiais podem apoiar as atividades de
colagem: panos, folhas secas, areia, papéis, fitas, sementes, linhas, barbantes. Terapeuticamente,
promovem a integração, a síntese, a estruturação e a ordenação.
2.5. 2. Fotografia
A fotografia, como fonte de documentação da própria vida possibilita o resgate de memórias
afetivas, restaurando a própria trajetória de vida pessoal. Traduz-se em percepção da auto-imagem.
As fotografias são verdadeiros registros de nossas emoções. A partir delas poderemos compor a
linha de nossa vida com a possibilidade de restaurar algumas conexões biográficas. Uma simples
fotografia ampliada pode nos lançar ao encontro de pistas perdidas anteriormente, propiciando a
materialização de transformações de nosso ser. A fotografia assim, é um estímulo gerador que
poderá alimentar todo o processo de transformações, ao facilitar o diálogo com inconsciente, agora
desvelado. Esse registro cronológico de nossa vida, agora visto para além do tempo, recoloca-nos no
tempo cíclico e subjetivo de Kairós – o antes que chega ao hoje em nós.
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2. 5. 3. Pintura
O deixar fluir, o não controlar, o aceitar as manchas surgidas é um dos mais significativos
aprendizados que a prática dessa expressividade proporciona.
Conforme Philippini, (2009, p. 38) a pintura também é apontada como propícia ao início de
processos arteterapêuticos, tem a propriedade de ativar o fluxo criativo, liberar conteúdos
inconscientes, desbloquear, face a sua grande capacidade fluídica, promovendo diversas
experimentações emocionais e sensoriais quanto às texturas e às cores. As experimentações com a
cor influenciam bastante a liberação emocional. As cores quentes aceleram o metabolismo e as frias
o tornam mais lento. Para o arteterapeuta, a sua incursão nos campos da cromologia e da
cromoterapia traduz-se em poderoso auxílio, haja vista os pressupostos teóricos de cada uma delas.
As tintas podem ser: acrílicas, a óleo, plásticas (mais propícias ao artesanato), aquarelas (grande
fluidez e transparência), guache,nanquins, obtidas a partir de vegetais (couve, beterraba, chá preto,
café, Jamelão), de tecido. Outros materiais para a pintura são os bastões de pigmento a óleo, os
suportes (telas, madeira, papel canson e outros), os pincéis, esponjas, buchas, escovinhas.
A pintura pode mobilizar o passado, registrar denúncias , aguçar a criatividade de quem a cria
como de que quem a observa. Por exemplo, em Custódia – a guardiã do planeta, pintada sobre
suporte de papelão, a mulher brota da terra buscando proteger a vida ao redor.

Imagem 18 – Custódia, a guardiã planetária
···.

15

Produção do autor – 2008.

15
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2. 5. 4. Desenho
O desenho promove a expressão por meio da forma, desenvolve a percepção espacial, a relação
luz e sombras as coordenações viso-motora e psicomotora, ressaltando os atos de delimitar, delinear,
designar e configurar. O ato de reproduzir por meio de desenho os objetos, desenvolve a capacidade
de observar. “O desenho conta a história, configura o símbolo e facilita a compreensão no nível da
consciência.” (PHILIPPINI, 2009, p.51)

Imagem 19

- Desenho de menino da Casa de Luciá 16

Como materiais gráficos têm-se: lápis de cera (material adequado até para aqueles que não
desenvolvem o “movimento de pinça”); lápis de cor simples e aquarelados; carvão para desenho;
canetas hidrocores; pilots; pincéis atômicos; canetas de gel e pastéis.
2. 5. 5. Tecelagem
“ Meu avô costumava dizer que tudo está interligado entre si e que nada
escapa da trama da vida.”
(Daniel Munduruku)

Segundo Philippini (2009, p. 61) tecer significa entrelaçar regularmente fios e é uma atividade que
acompanha a humanidade desde os tempos mais remotos. Primeiramente, para a proteção do corpo
e depois também como arte. No dia-a-dia, perde-se o fio da meada; tecendo-se, o fio é dominado
para formar nova estrutura, relacionar, integrar, reunir, entrelaçar. Por outro lado, pode-se enrolar e,
então, é preciso desembaraçar, organizar, ordenar, tramar. No contexto da tecelagem há diversos

16

O referido menino gostava de desenhar, mas não de pintá-los. A maioria de seus desenhos era apresentada em preto e
branco,
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materiais como: lãs, barbantes, fios diversos, fitas, tiras de pano, malhas, cordões, ráfia, tiras de
garrafas.

Imagem 20 - A tessitura

17

http://blog-do-netuno.blogspot.com/2010/03/idios-do-acre-da-etnia-ashaninka.html
2. 5. 6. Costura e bordado

A costura, no vai e vem das agulhas que carregam linhas, requerem da pessoa cuidado, atenção,
minúcia e concentração. Lenta e gradualmente vão desvelando os seus resultados – um verdadeiro
cultivo de paciência. Casoy (apud Philippini, 2009, p. 65) aponta que ao costurarmos ou ao
bordarmos conseguimos desacelerar o ritmo veloz tão comum na vida urbana. Assim, Philippini
(2009, p.65) compara esses atos com as práticas de meditação em movimento, que nos auxiliam a
encontrar a paciência na espera pelos resultados da obra. Os benefícios oferecidos pelo bordado à
mão são praticamente os mesmos da costura. Mas a sua operacionalidade é mais complexa do que a
da costura. A costura é muito utilizada na produção de bonecos de pano – personagens que
desvelam o nosso ser.

Imagem 21 – Sérpico, o viajante
17

Mulher do povo Ashaninka - Acre

18

produção do autor 2009.

18

33

2. 5. 7. Modelagem
Para Philippini, 2009, p.72) a modelagem é indicada em etapas mais adiantadas do processo
arteterapêutico,

tendo em vista o seu caráter tridimensional. Desenvolve a percepção, ativa

elementos arquetípicos, destensiona, desenvolve a coordenação motora, a percepção tátil e a
consciência de volume, peso e temperatura. A modelagem, no setting terapêutico, desvela-se a partir
de argila, papier mâché, durepoxi, massa artesanal, biscuit, jornal e plástico. A argila pode mobilizar
fortes e ativas conexões arquetípicas, despertando inclusive energias ancestrais mobilizadoras.
Deve-se ter muito cuidado ao trazer essa modalidade expressiva para o processo arteterapêutico.
Para Paim(1996):
a argila está ligada a nosso universo quotidiano. Ela é símbolo de nascimento, de
vida, de morte. Por isso,nossos afetos nela se projetam muito mais
espontaneamente que em qualquer outro material modelável tal como os materiais
sintéticos. ( p.106)

O papier mâché é muito utilizado na confecção de bonecos. A massa durepoxi provém da mistura
de dois preparados e depois de seca é extremamente resistente. Também pode ser utilizada como
liga de outros materiais, podendo ser pintada com tinta plástica ou acrílica. Outro material específico
para a modelagem é a massa caseira artesanal feita com farinha de trigo, água, sal, desinfetante e
glicerina, podendo ser

colorida com anilina ou com o pó para fazer sucos que possuem cores

bastante intensas. Outra forma de modelar é com a utilização da massa de biscuit, própria para a
construção de objetos pequenos, inclusive utensílios utilizados nos jogos na caixa de areia. O
trabalho com biscuit requer bastante concentração, habilidade psicomotora e acuidade visual e serve
a todas as faixas etárias.

Imagem 22 – As formas de barro
19

19i

Produção em argila realizada em sessão de arteterapia com adolescentes de 11 a 13 anos na Casa de Luciá – Lins de
Vasconcelos – boneco, doces e pizza - 2009.
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2.5. 8. Mosaico e assemblage
O mosaico e a assemblagem têm a capacidade de reunir, integrar, reutilizar, percepção espacial,
reencantar o olhar, ressiginificar e ordenar, enfim, restaurar a totalidade. Os materiais para a
utilização da técnica mosaico pode ser constituído de pedaços pequenos de papel, recortes de
embalagens plásticas, E. V. A., cacos de azulejos, conchas, pedras, cacos de espelho, casca de ovo,
pedaços de madeira, cascas, sementes. Para a fixação recomenda-se o uso de cola forte ou,
dependendo do material utilizado, argamassa de parede. Nas assemblagens cabe toda espécie de
materiais reaproveitados que são fixados em suporte com cola ou argamassa de parede. Da
superfície plana surgem formas tridimensionais.

Imagem 23 – O ninho

20

2. 5. 9. Máscaras
A confecção das máscaras embute em si a criação de personagens, ativa o imaginário,
desenvolve a percepção de informações de níveis inconscientes, ativa a expressividade e
comunicação

simbólica,

proporciona

ordenação

espacial,

estrutura

e

elabora

conteúdos

inconscientes, procede a integração de segmentos e de várias linguagens plásticas e expressivas.
São valiosas para o desvelamento da persona e da sombra.

20

Construção com mosaico de pedras na parede e de cores no telhado – produção do autor – 2009.
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Imagem 24 – Máscara

21

2. 5. 10. Escrita criativa
A escrita criativa promove a ordenação de temas, a interação entre os campos simbólicos de
imagens e palavras, desenvolve a fluência de comunicação, desperta o diálogo silencioso entre
fragmentos de si mesmo, gera imagens plásticas, traduz-se em documentário de afetos, representa
sons internos e externos, acessa gradualmente conteúdos inconscientes e apura a compreensão.
Como cada palavra escrita tem a sua sonoridade e seu campo simbólico, poderá ser
concretizada de formas diversas. Assim, gradativamente, um livro vai surgindo
página por página, até a confecção da capa que é a fase final deste processo. Estes
objetos terapêuticos também são chamados de “self-books” ou “livros do self”, e esta
criação está, simultaneamente, a serviço das atividades de construção no processo
arteterapêutico. (Philippini, 2009, p.111)

A palavra como tradução de emoções e afetos é mais uma forma expressiva de acesso ao
inconsciente. A escrita assim concebida é um veículo que leva o indivíduo a dialogar silenciosamente
com os seus fragmentos e a cada releitura desses escritos esse diálogo torna-se mais claro, fazendo
com que os significados sejam captados pela consciência. Philippini (2006, p.66 - vol 12) diz:
“Considero que a escrita tem uma importante função no processo arteterapêutico: escrever para
compreender a si mesmo.”
ii

2. 5. 11. Histórias
As histórias aguçam a criatividade na resolução de variáveis adversas, apresentam gradualmente
conflito x resolução, propiciam reflexões e insights, interação lúdica, ampliação da percepção pelo
21

Máscaras para ilustrar o poema Traduzir-se de ferreira Goulart - 2008
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contato com questões arquetípicas e transculturais, contatam eventos comuns à dimensão humana,
ativam o imaginário, favorecem o autoconhecimento, ativando e desenvolvendo a comunicação oral.

Imagem 25 – O peixe

22

Os contos são caminhos para o entendimento do psiquismo do ser humano. Em arteterapia de
base junguiana as fontes simbólicas como a alquimia, as tradições religiosas, mitologia e contos
traduzem-se em fontes preciosas para o conhecimento das estruturas psíquicas. Os contos possuem
matéria-prima similar as dos conteúdos dos sonhos. As tramas e os personagens dos contos
apresentam estruturações arquetípicas que possibilitam o trânsito, a transformação e a harmonização
da energia psíquica.
A comprovação terapêutica dos contos está presente na medicina tradicional indiana, onde se
oferecia a um cliente uma narrativa que lhe era significativa e a meditação acerca da mesma
desvelava-se como vislumbre da solução do problema que lhe era afeto.

2. 5. 12. Vídeo
Philippini (2009, p. 126) aponta que o vídeo proporciona agilidade narrativa, percepção da autoimagem e identidade, orientação espacial, ativação da percepção global do ambiente, senso de
composição, ativação do olhar-observação e experiências com imagens em movimento.
Olhar-se a partir de um vídeo, mais que um encontro, um reencontro oportuniza um confronto,
ampliando as condições de transformação. Sem dúvida alguma é uma estratégia fundamental para
um mergulho profundo na auto-imagem, no reconhecimento de si próprio.

22

Montado como quebra-cabeça por meninos e meninas da Casa de Luciá, respondendo estímulo gearador da história O
Peixe Luminoso de Allan B. Chinen.
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2. 5. 13. Movimento corporal
A mesma autora afirma que no trabalho corporal, priorizar a consciência corporal é fundamental
para a preparação do processo arteterapêutico, promovendo vitalização, relaxamento, enraizamento,
centramento, reconhecimento de potenciais e limites corporais, consciência dos pontos de articulação
do próprio corpo, expressão através do simbolismo corporal de imagens plásticas, consciência da
respiração, desaceleração dos ritmos vitais e consciência proprioceptiva.
Os exercícios de relaxamento e consciência corporal são imprescindíveis no processo
arteterapêutico. A automassagem também constitui-se em valiosa estratégia de relaxamento e
preparação para o desenvolvimento de outras atividades durante o processo arteterapêutico. Batidas
de pés e palmas são bálsamos para aqueles que possuem dificuldades motoras e para os mais
idosos. As danças estão presentes em todas as culturas e, principalmente, as circulares junto as
nossas tribos indígenas.

Imagem 26 – Falando com o corpo

23

Após perceberem as sensações de cada parte do corpo e qual a função de cada uma em seus
movimentos, pernas para andar, joelhos que se flexionam, braços que se abrem, ombros que se
mexem e remexem aos múltiplos ritmos que os ouvidos ouvem, partiram para decalcar o seu corpo
em papel e vesti-los com cores, traços e troços...

23

Atividades de consciência corporal – Casa de Luciá - 2009
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2. 5. 14. A Construção
A construção é uma modalidade expressiva que reúne em si outras tantas. Mantém um elo
bastante intenso com a preservação do meio ambiente na medida em que possui uma característica
marcante na reutilização - reaproveitamento de material que acaba propiciando uma redução no uso
de matérias primas. Para os adolescentes, a possibilidade de trabalhar com essa forma expressiva

24

torna-se um fator de educação ambiental importante, além é claro de que psiquicamente a mesma
envolve nuances cuja tônica é a transformação – ingrediente precioso no processo de individuação
do ser humano. Uma favela pode muito bem ser construída com caixas de fósforo, caixa de
panetone. O seu brilho é ressaltado nas lantejoulas e outros materiais brilhantes. Por ser o tema
desse estudo, essa modalidade será explorada no próximo capítulo.

. iii
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Imagem 27 – O reluzir da favela
No grande caldeirão, em ebulição, os temperos se misturam proporcionando a restauração de
sabores perdidos, a reforma dos aromas a fim de que melhor estimulem a nossa fome, o
reaproveitamento dos nossos sentimentos, às vezes desgastados pelas correntes de emoções e a
reciclagem de nossos passos-pensamentos no sentido de ressurgirmos das cinzas como uma fênix,
pronta a enfrentar a sua nova etapa de vida.
24

O “construir” de uma conscientização em torno dos cuidados que devemos ter com o nosso planeta.

25

Produção do autor, 2010.
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Comparando as características transformadoras da modalidade construção com as necessidades
existentes na passagem da adolescência para a fase adulta é que estaremos, no próximo capítulo,
buscando as ferramentas necessárias para alicerçar essa construção do novo ser – mexendo e
remexendo a massa no caldeirão.

Imagem 28 – O caldeirão

26

http://www.magiazen.com.br/palavra-chave/caldeirao
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CAPÍTULO 3

A FÁBRICA DE SONHOS

Imagem 29
“Subiu a construção como se fosse sólido
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas
Tijolo com tijolo num desenho lógico”.
Chico Buarque

Este capítulo pretende aprofundar o conceito da modalidade expressiva construção em
arteterapia, bem como a sua perfeita adequação ao público adolescente que se encontra
atravessando a ponte para a idade adulta. Em se tratando de uma modalidade arteterapêutica, a
mesma buscará fincar as suas vigas de sustentação nas profundezas do inconsciente do ser
adolescente que ergue poderoso castelo na areia, que se queda ao ser tocado pela água. De forma
simples, pode-se dizer que o processo ora em pauta não desiste da construção do castelo, mas
aposta primeiramente na construção do dique de proteção, a fim de que a água não o faça
desmoronar.
3. 1. Em arteterapia, o que é construir?
Para Philippini (2009) quem constrói, edifica, reúne, agrega, compõe. Acerta e erra e na revisão do
erro destrói e reconstrói – refaz, revê. É preciso coordenar para construir, ir e voltar. Como visto no

41

final do capítulo anterior, a construção reúne em si diversas modalidades expressivas.
Simbolicamente demanda uma coesão interna. Assim, o ato de construir busca uma performance de
equilíbrio e de organização - estruturação.

A materialidade será a tradução das dificuldades -

atravessá-las ou neutralizá-las permitirá a organização e a estruturação de processos emocionais,
muitas vezes recheados de conteúdos estranhos até aquele momento.
A mesma autora cita que, em arteterapia,

uma das atividades mais utilizadas dessa forma

expressiva aparecem nas construções das chamadas caixas do si-mesmo – caixas do self, ou mais
simplesmente self-box. São retratos de si próprios e, portanto, territórios sagrados – “em suas
múltiplas faces, oferece ainda delimitação, proteção e diferentes espaços para projeção de conteúdos
inconscientes.” (Philippini, 2009, p.88)
Com as caixas do self é possível uma melhor compreensão das relações interno/externo, assim
dentro dela o que no momento não aparece e fora dela o que pode ser dado a conhecer. Para os
adolescentes as caixas transformam-se em verdadeiros convites para que mergulhem em suas
interioridades.

Imagem 30 – Procurando por mim

1i

É importante que o setting arteterapêutico contenha caixas de diversos tamanhos, pois a escolha
desse ou daquele tamanho revela aspectos simbólicos a serem trabalhados.
Construir caixas traduz-se num apelo ambiental, tônica atual do nosso planeta, do momento que
as mesmas são reaproveitadas das embalagens que cercam nosso cotidiano. De embalagens desse
ou daquele produto que iriam para o lixo, passam a guardar e a proteger os nossos tesouros – um
luxo. O seu “re-uso”, bem como de outros objetos incentiva no adolescente o ter cuidado com o que
está a nossa volta e, principalmente conosco mesmo. Dar outro destino para aquilo que já se esgotou
na forma é aguçar e exercitar a nossa criatividade - princípio saudável de nossas possibilidades
internas que emergem, aliviando-nos de tensões que nos perturbam. Philippini (2009) aponta que de
acordo com o contexto simbólico revelado pelo processo arteterapêutico

1

Produção do autor – 2008

desenvolvido, costuma
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solicitar a construção de caixas da memória, do feminino, da infância, de projetos especiais, de
tesouros e outros.
É interessante ressaltar aqui que o caráter de complexidade em termos da constituição da
construção é importante para o público adolescente, pelo fato de permitir a utilização de muitas outras
formas expressivas no ato da construção. Há pessoas que preferem pintar (com tinta) as superfícies
do objeto, outras já optam por forrá-las com tecido, papel, emborrachado, materiais brilhosos,
imagens de revistas e jornais. Para aqueles que gostam de desenhar, o campo também é bastante
propício. Há quem goste de aplicar em suas construções recursos tecnológicos, como luzes, fontes,
efeitos de movimento rotativos, para frente e para trás – para um lado e para o outro, efeitos de
sonorização.
Reilly (apud Valadares e Novato,2001) aponta que a construção utiliza-se de técnicas básicas das
artes plásticas como recorte e colagem, modelagem, pintura, desenho e outras. Ainda é possível
elaborar sobre as superfícies a técnica do mosaico que, dentre outros, conforme Philippini, possui o
atributo de reencantar o olhar – e ao meu olhar esses reencantamentos emergem de profundos
processos de transformação.
Valadares e Novato (2001) ressaltam que toda construção é tridimensional, ou seja, possui
2

comprimento, largura e profundidade (ou espessura). .Essa modalidade aguça a percepção e
habilidades tais como estimar peso, tamanho, reconhecer forma, localizar, classificar e selecionar
materiais.
3. 2. Atributos da construção sob olhar do arteterapeuta
Wong (apud Valadares e Novato,1998) aponta atributos importantes numa construção: forma,
tamanho, cor e textura. A forma identifica o símbolo plasmado; as dimensões de suas estruturas,
inclusive a sua linearidade ou não se traduzem em pistas para buscar o significado simbólico; a cor e
a textura também são pontos fundamentais na análise de uma produção. O arteterapeuta deve
acompanhar os passos seguidos pelo cliente na realização de sua construção. Tudo deve ser levado
em conta: por onde começou a montar? Foi uma construção individual ou compartilhada? Refez
alguma parte do trabalho?
Ampliando o caminho percorrido por Wong, acredito ser relevante a duração da atividade de
construção e, se houve paradas significativas – ameaças de paralisação. Muitos são os exemplos na
fase da adolescência de projetos pessoais abortados. Também classifico como importante o processo
de finalização – acabamento, não por uma questão estética, mas simplesmente como um balizador
do nível organizativo interno do sujeito – repetindo Philippini (2009, p.88) no início do capítulo vem: “A
materialidade sempre apresentará de modo óbvio estas dificuldades, e atravessá-las e resolvê-las
permitirá, que analogamente, processos emocionais se reorganizem”.
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3. 3. Materiais que fazem subir a construção e mexem com os alicerces do inconsciente

Philippini (2009) ressalta que para o desenvolvimento de construções de maquetes – retratos do
cotidiano, podem ser utilizados tijolinhos de argila, ou simplesmente disponibilizar a argila a fim de
ii

2

que possam ser manufaturados. O settiing é o setor de produção da fábrica dos sonhos e a fábrica é
o fazer do homem ali desenvolvido, interligado com as necessidades das sociedades.
Para a construção dessas maquetes, os materiais utilizados são: papelão, madeira, arames,
embalagens em geral, tampas de recipientes, isopor, frascos plásticos, papel, figuras de revistas,
diversas outras sucatas, tintas e quantos outros a imaginação permitir.
As sucatas são bastante úteis na construção de bonecos, principalmente as garrafas de plástico e
as PET, mas como esses bonecos frequentemente estão encobertos, há que se providenciar
retalhos, aviamentos e outros adereços como laços, fitas, contas, lantejoulas. Os processos aí
envolvidos variam predominantemente entre a colagem e a costura. A presença de bonecos feitos de
sacos plásticos com enchimento de jornais é também muito bem-vinda no processo arteterapêutico,
permitindo, inclusive, a confecção dos mesmos em tamanho natural, o que sem dúvida alguma
fornecerá um campo de troca de energia mais consistente, tamanha a visibilidade e volume das
obras.
Philippini (2009) inclui as instalações como técnicas de construção que a partir da reunião de
diversos materiais num determinado espaço traduzem-se em um contexto simbólico. As mesmas
podem ocupar grandes áreas ou pequenas, como por exemplo as caixas de areia. Para compor o
cenário das grandes instalações, painéis em tecido com pinturas ou colagens, assemblagens,
biombos, móveis, esculturas, estacas, fios e cordas, lâmpadas. Para as caixas de areia, miniaturas
em geral: casinhas, animais, utensílios domésticos, carrinhos, tampinhas, bonequinhos, arvorezinhas.
Pillar (apud Valladares e Novato, 2001) aponta algumas técnicas e suas respectivas propriedades.
Por exemplo, a madeira possibilita a construção de objetos bem definidos e resistentes, mobilizando
no sujeito habilidades como selecionar, ordenar e classificar antes de iniciar a construção
propriamente dita, ou seja, faz com que o mesmo se utilize da ideia de planejamento. Os tecidos e
similares permitem a construção de bonecos que influenciam diretamente a modificação de seu
esquema corporal – uma maior consciência de seu corpo.

O arame proporciona experimentações de

criação de múltiplas formas, dada a sua flexibilidade, propicia a realização de movimentos. Pela
minha predisposição e habilidade para essa modalidade expressiva arrisco-me a pontuar
experiências que a enriquecem, ampliando possivelmente a gama de benefícios para os seus
construtores. Por exemplo, para aumentar a sensação de movimento nas construções costumo
utilizar pequenas molas em pontos determinados. Se em bonecos, as uso nos braços, nas pernas e
no pescoço. Na construção de um carro, podem ser aplicadas com função de amortecedores para dar
balanço à produção. Muito interessante também é soltar pipas e pássaros no ar, presos em arames
que ao sabor dos ventos flutuam por cima das maquetes, proporcionando-lhe uma dinâmica de vida,
reflexos e brilhos, quando decorados com material cintilante.
2

Nota do autor
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Imagem 31 – Aromas Residencial

3

A sucata é um bom exemplo de transformação da matéria, pois possibilita a exploração de
diversos tipos de material. Evoca habilidades em classificar, selecionar e ordenar materiais. A
construção com sucata se utiliza de material reaproveitado. Mais uma vez evidencia-se o forte apelo
ambiental inerente à construção.
As sucatas são, na verdade, aqueles materiais ou parte deles que já tiveram um primeiro uso e
caso não fossem novamente reutilizados iriam para o lixo. Assim, o trabalho com sucata amplia a vida
média de determinados objetos, dando-lhe, inclusive novas funções. Uma caixa de leite pode
rapidamente ser transformada em um edifício, uma tampa de garrafa de leite em roda de carro, uma
tampa de molho de tomate vira suporte de praça circular. Caixas de fósforos compõem o cenário de
uma favela, assim como caixas de remédio também. Embalagens de DVD e cd também são materiais
bastante apropriados para construções, principalmente de prédios e coberturas. CDs são ótimos para
a confecção de móbiles, divisórias de ambiente e cortinas. Todo esse material poderá ser guardado
em caixas forradas com colagens de figuras, pois além de organizar o espaço acabam surtindo efeito
decorativo. Dentro dessas caixas o material ainda poderá ser acondicionado em caixas plásticas
como aquelas embalagens de sorvete.

3

Maquete produzida pelo autor e alunos dos 7º. e 8º. Anos do C. E. Dunshee de Abranches.
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Imagem 32 – Materiais de sucata
A mágica da construção faz uma simples caixa transparente de bombons transformar-se num
berçário onde meninos e meninas dormem de bumbum para o ar – maternidade – o feminino que
fecundado eclode em vida. Uma base de pedra polida pode assentar uma casa construída com
palitos de sorvete novos ou usados – o conjunto pode evitar que papéis saiam voando, caso receba a
função de peso de papel. As possibilidades são muitas e vinculam-se diretamente a criatividade de
cada um. Os projetos tanto podem ser desenvolvidos individualmente como em grupos. Montar,
desmontar, mudar a forma estimulam o diálogo do consciente com o inconsciente, fazendo com que
se viaje para dentro de si solidificando a construção de si mesmo e de seus caminhos.

Imagem 33 – O berçário

4

Produção do autor – 2009
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Embora não muito comuns em ateliês arteterapêuticos e em sua respectiva literatura, aponto o
trabalho com o alumínio das embalagens de refrigerantes, cervejas como mais uma possibilidade no
processo arteterapêutico. É possível que o mesmo requeira um pouco mais de técnica e cuidado no
seu manuseio, principalmente na hora de cortá-lo ou retalhá-lo. Todavia, transformar uma simples
lata de cerveja ou refrigerante em uma motocicleta, além de requerer procedimentos de
planejamento, estruturação, concentração, mobiliza bastante energia psíquica.

Imagem 34 – Moto

5

Outra possibilidade de trabalho com latas de alumínio e sem a necessidade da técnica de corte
são as esculturas feitas com as latas inteiras, como na instalação abaixo.

Imagem 35 – A serpente

6

iv

O material plástico das garrafas pet também amplia as possibilidades de construção e mais uma
vez o reaproveitamento de material se faz presente no processo arteterapêutico. Com as garrafas pet
é possível construir uma variedade bastante grande de brinquedos – brinquedos que suscitam
lembranças da infância, às vezes imprescindíveis para que o adolescente perceba a sua situação

5

6

http://brogui.mtv.uol.com.br/2008/12/08/objetos-feitos-com-lata/ acessado em 10/12/2009.
http://brogui.mtv.uol.com.br/2008/12/08/objetos-feitos-com-lata/ acessado em 10/12/2009.
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atual e que possa resgatar coisas que julgava perdidas com a chegada da adolescência e a
premência de uma nova autoimagem – uma nova identidade.

Imagem 36 – Carrinho

7v

3. 4. Caminhos da transformação
Nagem (2007) afirma:
cremos que atividades plásticas e artísticas de construção e reconstrução que
transformam, restauram, reformam, reaproveitam e reciclam variados objetos e
materiais, colaboram de maneira efetiva no entendimento, aceitação e eficácia
dessas transformações tão necessárias, mas nem sempre bem aceitas. (p.25)

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. Traz a mudança por meio do concreto, facilita a busca de
possibilidades de transformação em todos os níveis. Pode ser aliada à
pintura, à colagem e à modelagem, apresenta-se como uma atividade rica e
complexa que pode mobilizar os conteúdos inconscientes, transformando-os
e ressimbolizando-os de forma benéfica. (p. 26)
A autora evidencia que o trabalho com construção requer tanto do cliente como do arteterapeuta
uma busca permanente por novos materiais e objetos descartados, pois conforme o pensamento dos
alquimistas “o ouro da possibilidade está no lixo horrendo mais próximo de nós” (Wenth, apud
Nagem, 2007, p. 26)

Na busca a esses materiais é fundamental que esse olhar reflita cada uma das funções da
tipologia junguiana: o que é? Para que serve? (função pensamento); como é? Que características
possuem? (função sensação); o que me diz? O que vale para mim? (função sentimento); o que pode
ser? no que pode se transformar? (função intuição)
Segundo Nagem (2007), “por esses questionamentos, estaremos próximos de uma avaliação
que pode ser considerada bastante satisfatória e plena, no que diz respeito à relação do paciente em

7

http://brogui.mtv.uol.com.br/2008/12/08/objetos-feitos-com-lata/ acessado em 10/12/2009.
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questão, com o objeto a ser transformado.” (p.27) Essas quatro funções são importantes no processo
de individuação do ser humano.
Ratifico que o ato de construir leva-nos a selecionar, ordenar, unir, colar, descolar, montar,
desmontar materiais, entre outras ações. Do momento que há uma transformação nos materiais
concretos, essas também ocorrem dentro de nós. Ostrower (2008) aponta que:
Formando a matéria, ordenando-a, configurando-a, dominando-a também o homem
vem a se ordenar interiormente e a dominar-se. Vem a se conhecer e a ampliar sua
consciência nesse processo dinâmico em que recria as suas potencialidades
essenciais. (p.53)

Nagem (2007) aponta quatro possibilidades de intervenção para as transformações na
identidade e na forma da matéria física ou psíquica: restauração, reforma, reaproveitamento e
reciclagem.
A restauração implica em recuperar o que se perdeu, ou seja,voltar à forma primeira. É um
trabalho lento e, portanto requer muita paciência. É um resgate da história, pois ao restaurar
buscamos a força inicial que deve ser preservada na forma e na identidade – restaurar é refazer na
íntegra.

Em arteterapia não utilizamos, é claro, os específicos métodos e técnicas da
restauração dos profissionais da área de bens patrimoniais históricos e artísticos,
mas sim o conceito da restauração onde tanto a identidade como a forma da peça
devem ser preservados em suas características originais. (ibidem, p.29)

As atividades que cumprem a função restauradora em arteterapia são: reestruturação de objetos
quebrados, quando repintamos peças, quando efetivamos consertos de costura, quando recolocamos
engrenagens em funcionamento. Acrescento que os registros nas formas de fotografia, desenhos e
filmes são fundamentais para auxiliarem os processos de restauração – a memória é restaurada a
partir da própria memória.

Imagem 37 – Restauração do Teatro Municipal
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Já a reforma pressupõe uma mudança na forma, pois dá uma nova roupagem ao objeto.
Pessoalmente, faz com que anseios, vontades e prazeres escondidos no inconsciente possam
emergir embalados pelo prazer do rejuvenescimento de velhos objetos trazendo do fundo do ser
aqueles sentimentos esquecidos, revivendo emoções e, principalmente, adaptando percepções
antigas a novas tramas. Pegar uma blusa antiga e sobre ela aplicar flores e pedrarias é uma maneira
de reformá-la, todavia continua servindo como vestimenta, apenas teve modificada a sua aparência –
diz-se comumente que ela foi “customizada”. Nagen (2007) considera:
8

http://oglobo.globo.com/cultura/rioshow/mat/2009/06/25/visita-guiada-as-obras-de-restauracao-do-teatro-municipal-umadivertida-aula-de-historia-756517283.asp - acessado em 11/12/2009

49

Um processo de intervenção onde ocorre uma maior mudança e alteração na forma
do objeto, seja na cor, textura, superfície, volume, mas sua identidade e utilidade
permanecem inalteradas. Por isso, apresenta-se como um processo com uma certa
liberdade criativa, no tocante à parte plástica, porém uma liberdade dosada, que não
permite a mudança no caráter funcional da peça em questão. (p.29)

Reforma-se num processo arteterapêutico quando pintamos peças de vestuário, fazemos
decoupage em vidros ou em caixas, quando aplicamos sobre a superfície lisa de potes motivos
decorativos em biscuit. Um sofá de espaldar alto teve o mesmo diminuído e o forro liso foi trocado por
um estampado floral para dar mais cor e vida ao ambiente – esse sofá foi reformado.

Imagem 38 (antes)

Imagem 39 (depois)

9

O reaproveitamento de material evita o descarte do mesmo corroborando com a tônica atual que é
a de cuidar do ambiente, buscando formas de amenizar os processos que poluem e expõem o nosso
planeta a sérios riscos, que comprometem a vida das futuras gerações. A sucata apresenta-se como
um caminho extremamente promissor em termos transformadores, tendo em vista que em vez de
virar lixo vira arte ou se transforma em objeto útil. Os objetos descartados passam a despertar a
imaginação daqueles que se envolvem em processos artísticos ou arteterapêuticos, pois traduz-se
em múltiplas possibilidades do fazer e do vir a ser.
Nagem (2007) assinala que os conteúdos psíquicos são inesgotáveis e por isso reaproveitá-los é,
sem dúvida alguma, transmutá-los em novas construções que oferecerão um novo sentido à psique,
proporcionando novos caminhos para a individuação. Esclarece ainda que:
Este processo preserva a forma do objeto em sua quase totalidade, porém sua
identidade e utilidade, sofrem grandes mudanças. Portanto para reaproveitar, a
imaginação deve se voltar principalmente para um potencial oculto e diferenciado da
peça em questão, procurando uma nova função sem que a parte plástica sofra
alterações significativas. (p. 30)

Por exemplo, as tampas de frascos plásticos de remédio mantêm a sua forma circular, mas
deixam de tampar respectivos frascos para serem transformadas em rodas de uma kombi e, por isso
mudam de cor. A caixa de leite tipo Longa Vida passa a ser a própria Kombi. Imagens de
personagens de outros cenários, assumem novos papéis: motorista, ajudante e passageiros.

9

Produção do autor - 2010

50

Imagem 40 - Transporte Complementar

10

As réplicas dos objetos reais despertam no adolescente um nível de concentração e de percepção
bastante grandes, pois mesmo que apresentadas de forma estilizada requerem a presença de
detalhes que apelam para respostas mais precisas quanto a forma.
Para (Moreira, 2007) a sucata permite o desenvolvimento de atividades arteterapêuticas com as
classes sociais mais desprovidas, face ao seu baixo ou nenhum custo. Além disso, possui qualidade
ecológica, permitindo uma transformação pessoal e um desafio à criatividade. Ao transformar algo
que iria para o lixo em um novo objeto, mobiliza energias emocionais que promovem novas maneiras
de ver o mundo. A autora ratifica o pensamento de que quando se reutiliza o lixo ocorre uma
mensagem psicológica construtiva, pois amplia as possibilidades de lidarmos com os nossos lixos
internos, com as nossas sombras. Conclui que o confronto com a sombra é o início do caminho para
atingirmos a totalidade do ser.
É praticamente impossível falar de arte com materiais reaproveitados sem se lembrar de Arthur
Bispo do Rosário. Viveu a maior parte de sua vida internado em hospital psiquiátrico e por meio de
estandartes, mantos, jaquetões, assemblages e construções edificou a sua grande obra, considerada
como pioneira na arte contemporânea do nosso país – obra intensa e impactante aos olhos da
sociedade.

vii

Imagem 41 – Presença de Bispo do Rosário
10
11

Produção do autor – 2010
Catálogo de obras do Bispo do Rosário – acervo da Casa França-Brasil, 2010.
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Por último Nagem (2007) aponta a reciclagem explicando que reciclar é aproveitar a matéria-prima
de que foi feito um objeto, uma embalagem ou qualquer coisa que tenha sido fabricada e usada. Agir
dessa maneira é, mais uma vez, preservar o planeta de suas formas poluidoras. É conservar os
recursos naturais por mais tempo. “Reciclar é submeter uma substância a um tratamento para alterar
as suas propriedades ou aproveitar melhor o seu rendimento.” (p.30)
Em arteterapia, poucos são os usos que fazemos de material reciclado: montagem de mosaicos
com cacos de vidro, cerâmica ou papel picado, ao construirmos peças pintadas de papietagem com
folhas de jornal, na confecção de máscaras de papier machê. Em geral a reciclagem remete a
processos industriais. As latinhas de alumínio retornam, após várias etapas, as formas e lingotes que
servirão para a fabricação de novas peças de alumínio.
No campo psíquico, quando não é mais possível lançar mão das intervenções anteriores:
restauração, reforma, reaproveitamento, ou seja, quando toda a história se desgasta, é necessário
reciclar. A reciclagem implica em desconstruir a realidade atual e com a matéria-prima dessa
realidade reconstrói-se uma nova história que possa se afinar mais com a realidade vivenciada pelo
sujeito. Como reafirma Nagem (2007):
Neste processo, tudo é novo, pois não há nenhuma responsabilidade com a
preservação da forma do objeto nem tampouco com a manutenção da identidade. A
liberdade criativa é total e pode ser direcionada para qualquer enfoque, pois o que
se torna vital para a transformação é a matéria-prima, que enfrentará um novo ciclo,
uma nova história. (p.31)

A reciclagem é responsável pela fabricação de telhas com o material usado nas garrafas pet, que,
se jogadas na natureza, vão levar muito tempo até a sua decomposição, transformando-se num
verdadeiro transtorno ao ambiente, ameaçando a vida do planeta.

Imagem 42 – Telhas

12

12ix

http://oglobo.globo.com/economia/morarbem/mat/2010/01/22/empresa-do-amazonas-produz-telhas-da-reutilizacao-degarrafas-pet-915683985.asp, acessado em 22/01/2010.

52

Nagen (2007) acredita que restaurando, reformando, reaproveitando ou reciclando, “o indíviduo
que cria e recria sua história de escolhas estará configurando e reconfigurando sua forma e
identidade, sua matéria e psique, seu corpo e espírito, sua mente e sua alma.” (p.31).
Transformar plasticamente peças de variados tamanhos, cores, texturas, utilidades e
composições, dentro do campo material, palpável e visual, pode possibilitar ao
campo psíquico experimentar novas sensações e sentimentos, caminhando então
para uma nova reestruturação. (ibidem, p. 25)

É importante ressaltar que à modalidade expressiva construção também cabe o uso de materiais
novos, porém é de bom tom que o arteterapeuta em seu trabalho junto ao cliente possa se utilizar de
atividades que alertem para o cuidado que se deve ter com o ambiente. Assim é que se privilegiam as
práticas que se utilizam de materiais usados e tidos como sucata. Principalmente para os
adolescentes essa forma de restaurar, reformar, reaproveitar e reciclar, existente em um ateliê
arteterapêutico, vai beneficiá-los na razão que constrói um mundo melhor para ele no futuro e na
sua reestruturação interior.
Muitas construções são réplicas dos objetos reais, assim desperta no adolescente um nível de
concentração e de percepção bastante grandes, pois mesmo que apresentadas de forma estilizada
requerem a presença de detalhes que apelam para respostas mais precisas quanto à forma.
Philippini (2009, p. 95) resume os benefícios dessa modalidade por meio do esquema seguinte
(p. 53) que relaciona as suas potencialidades terapêuticas.

Imagem 43
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Este capítulo, enquanto Fábrica dos Sonhos elencou as propriedades da modalidade expressiva
construção. Agora, cabe mostrar como essas propriedades apresentam-se no desenvolvimento do
processo arteterapêutico. Passemos ao canteiro de obras!
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CAPÍTULO 04

CANTEIRO DE OBRAS

Imagem 44 – A família
“O caminho para a consciência começa quando
aprendemos a quebrar a unidade primordial de nossa
inconsciência original.”
Robert Johnson

Este capítulo apresentará o desenvolvimento de atividades arteterapêuticas desenvolvidas com
dois grupos de adolescentes, bem como os resultados obtidos. Todas as imagens aqui postas foram
produzidas pelos operários dos dois canteiros. O primeiro canteiro composto inicialmente de 11
adolescentes na faixa etária de 11 a 13 anos, sendo 4 meninas e 7 meninos e o segundo composto
de adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos.
4.1. Primeiro canteiro
O primeiro canteiro de obras ocorreu na Casa de Luciá no Lins de Vasconcelos. A casa de Luciá,
conforme documento da própria instituição, promove atendimento sócio-educativo em regime aberto a
setenta crianças e adolescentes, sendo trinta e cinco pela manhã e os demais na parte da tarde. Os
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mesmos encontram-se em escolas públicas da região num turno e no outro participam de atividades
esportivas, de reforço escolar, culturais e de grupos de arteterapia na instituição. A arteterapia é
oferecida somente a alguns meninos e meninas. A casa dispõe de parceria com a Clínica POMAR
que oferece nesse espaço um de seus campos de estágio.
O relato ora em pauta refere-se ao período de março a dezembro de 2009, composto de 36
sessões semanais com a duração de duas horas para os adolescentes. Embora todos os encontros
possam ter contribuído para essa modalidade, considerando a sua complexidade, do momento em
que absorve técnicas de outras expressividades plásticas, os registros aqui observados serão fruto
das quatro sessões mais significativas, ou seja, onde foram percebidas as mudanças mais
consistentes do grupo. O trabalho foi desenvolvido na forma de processo arteterapêutico breve em
caráter focal em três etapas: diagnóstico, estímulos geradores e processos auto-gestivos. Nesses três
momentos foram desenvolvidas sete atividades com construção.
Inicialmente, eram 11 adolescentes, sendo seis com 11 anos, quatro com 12 e um menino com 13
anos. A escolaridade deles ia do 5º. ao 7º.anos, com predominância no 6º. ano. Três participantes
deixaram o grupo no decorrer do processo. Dessa forma, o mesmo foi desenvolvido até o final com 8
participantes – cinco meninos e três meninas.

4. 1. 1. O perfil inicial do canteiro 1

O grupo apresentou-se com um sentimento de baixa auto-estima muito grande, não se permitindo,
inclusive, falar sobre eles mesmos e de suas produções nos momentos de compartilhamento. No
início das primeiras sessões mais da metade do grupo alegava não ter condições de realizar as
atividades, demonstrando uma insegurança em iniciar uma nova proposta de trabalho, mas no
decorrer das mesmas apresentavam resultados interessantes. Somente um dos meninos persistia em
não prosseguir na realização das atividades, deixando mesmo de fazer algumas e de concluir outras.
Outra característica bastante comum nesse grupo, mas, às vezes, indo além dos limites toleráveis foi
o nível de agressividade que mantinham entre si. Algumas vezes foi necessária a intervenção dos
facilitadores a fim de evitar que os mesmos se machucassem seriamente. Nesse caso, segundo Içami
1

Tiba o melhor é apartar a briga. Demonstravam a todo momento falta de companheirismo e egoísmo,
quando se negavam a compartilhar os materiais expressivos ou mesmo quando percebiam
características comuns em suas produções - achavam que o colega havia copiado a sua idéia. Esses
fatos transformavam-se em pontos de estresse entre eles. Também foi observado que, pelo menos a
metade do grupo apresentava sérias distorções na escrita e na leitura, sendo um dos meninos
analfabeto, pois não lia e nem escrevia. Esse fato de não dominarem o código letrado acarretava um
outro problema – a vergonha pela impossibilidade de se expressarem por meio da leitura ou escrita.

1

Em palestra proferida no Rio Centro em 1995.
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Na verdade, além da condição social precária em que estavam inseridos, essa lacuna fazia com que
se sentissem mais diminuídos ainda socialmente. As propostas onde a escrita criativa seria
vivenciada eram quase sempre abortadas por eles. A falta de cuidado com o material disponibilizado
e com espaço também eram evidentes. Muitas vezes, misturavam ou espalhavam os materiais,
causando incômodo a eles mesmos, interferindo negativamente no desenvolvimento das produções,
pois em vários momentos, um estragava a obra do outro. Outro comportamento apresentado pelo
grupo, principalmente pelos meninos era o medo da violência do seu cotidiano. Outro fator que o
grupo apresentou como constante em seus componentes foi a dificuldade de concentração em suas
ações – a dispersão bastante comum do período em que se encontram – na adolescência - com
todas as perdas da infância é um entrave na busca de sua própria identidade. Nesse momento, a
indefinição da identidade é comum, todavia há caminhos que levam a sua solução.

4. 1. 2. As contribuições da construção frente ao diagnóstico tomado do canteiro 1

O diagnóstico acima exposto transformou-se num campo promissor para atividades envolvendo a
modalidade construção. As suas propriedades auxiliam enormemente a atenuarem as situações
apontadas acima. Dessa maneira, o caminho a ser percorrido é o da verificação das propriedades da
modalidade construção já especificadas no capítulo anterior: edificar, agregar, reconstruir, construir,
equilibrar, coordenar, compor, integrar e reunir, para tentar dirimir as dificuldades. Para que esses
termos sejam melhores entendidos foi feito uma consulta a fim de melhor precisar os seus
significados mais contextualizados com um processo arteterapêutico.
2

Propriedade

2

Significados do termo

edificar

construir

agregar

Juntar-se – associar-se

reconstruir

Reorganizar - reformar

construir

Dar estrutura a - edificar

equilibrar

Contrabalançar - compensar

coordenar

Compor – dirigir dando
orientação – ligar-se coerentemente

compor

Produzir – inventar – reconciliar – harmonizar – fazer de comum
acordo – pôr em ordem a própria aparência

integrar

Tornar inteiro – completar – juntar – incorporar-se

reunir

Juntar (o que estava disperso) – agrupar –
conciliar - ligar - anexar

Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 7ª. edição
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4. 1. 3. Colocando a mão na massa – 1ª. parte
Em Valladares e Novato (2001), falar em construção implica em deslocar-se para o mundo
tridimensional. Já desde o início do contato dos participantes com a tridimensionalidade através das
experiências com a massa de modelar e com a argila algumas modificações começaram a se fazer
notar. A postura do grupo durante as sessões apresentou melhora em termos de mobilização para a
atividade. Os participantes mostraram-se mais receptivos às atividades e também menos agressivos
entre si. Por outro lado, um dos meninos começou a mostrar um lado ainda não demonstrado, um
lado que parecia escondido atrás de uma cortina de gentilezas. A cortina se rasgou possivelmente ao
se confrontar uma agressividade intensa e uma insatisfação profunda. Sempre solícito às propostas
apresentadas pelos facilitadores e dizendo gostar de todas elas, começou a mostrar uma certa
dificuldade em realizar as atividades envolvendo a tridimensionalidade – as formas expressivas no
nível bidimensional eram realizadas com desenvoltura e capricho. Considerando que perante ao
grupo e em consequência das atividades envolvendo construções o menino acima referido foi o que
apresentou uma postura mais diferenciada e, portanto será citado até o final desse estudo,
chamaremo-lo pelo pseudônimo de João da Luz.
Praticamente finalizando a fase diagnóstica, na 11ª. sessão,

uma atividade envolvendo a

modalidade construção com a utilização de sucata buscou ressaltar e valorizar a capacidade de
concentração e de convivência grupal. Inicialmente, travou-se uma conversa com o grupo sobre a
necessidade de empenharmos esforços quanto a redução da produção de lixo no nosso dia-a-dia.
Várias observações começaram a surgir como, por exemplo, “lá em casa a gente junta latinha de
refrigerante e cerveja para um catador que trabalha numa cooperativa”, “conheço uma moça que
junta caixa de leite e faz embalagem para presente para vender no Natal”, “também tem gente que
faz banco com garrafa pet”. Ficou claro que muita coisa que parece não servir mais pode ser
transformada em vários outros objetos bonitos e úteis. Com a reutilização desses produtos,
aumentamos a sua vida, contribuindo assim para a redução do lixo em nosso planeta e da melhoria
da nossa qualidade de vida. Várias caixas contendo diversos materiais: caixas de remédio e de
sabonete, tampas de diversas cores e tamanhos, capas de CD e DVDs, caixas transparentes, entre
outros, foram disponibilizadas para que os participantes pudessem selecionar aqueles materiais com
que gostariam de trabalhar. Orientou-se para que os mesmos construíssem o que quisessem. Após
escolherem os materiais partiram para a elaboração de suas produções.
Nesse momento o grupo mostrou-se bastante tranquilo e solidário, inclusive buscando o trabalho
conjunto pela primeira vez. Como já dito anteriormente no capítulo 3, é fundamental a atenção do
arteterapeuta às etapas do processo de construção, como, por exemplo, por onde foi iniciado, se
houve interrupção, se foi feito individual ou em grupo. Duas meninas e dois meninos pediram para
fazer a atividade em duplas. As meninas iniciaram a produção conjuntamente, mas com os meninos
aconteceu o contrário, pois iniciaram cada um a sua produção e num determinado momento
resolveram juntar o que já haviam elaborado e, a partir desse ponto, firmaram um planejamento e
execução conjuntamente. O grupo interagiu o tempo todo, ora solicitando um material selecionado
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pelo colega, ora oferecendo o seu próprio material para que o colega adiantasse o seu projeto.
Ficaram concentrados na construção durante uma hora seguida, somente após esse tempo é que
reproduziram alguns fatos rotineiros. A grande variedade do material disponível tomou bastante
tempo deles na seleção. Para quase a totalidade do grupo não houve dificuldades em trabalhar com
as formas tridimensionais e com a produção de novos objetos a partir da combinação dessas formas
através da colagem, do encaixe ou simplesmente da sobreposição de peças.
Pela primeira vez, constatou-se uma maior integração entre eles. Ao final, todos foram
convidados a dar um título e a escreverem uma carta que dialogasse com a sua produção.
Praticamente todos os títulos foram dados, mas a escrita não se concretizou. Mais uma vez alegaram
não gostar de escrever. O prenúncio das mudanças de postura aqui iniciadas serviram de respaldo
para confirmar o diagnóstico delineado.
Até a menina que em várias sessões negava-se a fazer qualquer coisa que não fosse do jeito
dela e que muitas vezes abandonou as suas produções sem conclusão, apresentou coerência no
elaborar a sua construção. Geralmente, não se continha frente aos materiais tentando sempre pegar
todo o material para ela, mas dessa vez, frente ao processo de construção com sucata, agiu de forma
diferente do que sempre costumava. As duas imagens acima demonstram que no início do trabalho
pegou pouco material e utilizou-o de maneira organizada. Foi a primeira vez que apresentou bastante
concentração no seu fazer. Ao final de sua produção esboçou felicidade ao compartilhá-la, fato
também inédito, pois não costumava compartilhar com o grupo as suas produções. Todavia ao ser
perguntada sobre o título de sua obra, disse: “Sem nome”.

Imagens 45 - Sem nome

Na sequência apresentada na imagem 46, abaixo, a construção foi feita por um menino e
denominada

de chafariz. O mesmo mostrou-se compenetrado no que fazia durante todo o tempo e

embora tenha tido dificuldades para fixar a torre no centro da produção, não desanimou e nem
mostrou-se aborrecido pelas tentativas em vão. Ao final, conseguiu deixá-la em pé. Demonstrou
persistência e determinação na realização da construção. Quando perguntado do porquê de ter
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utilizado o papel celofane, respondeu: “para dar efeito de água caindo”. Comumente em seus
desenhos só se utiliza do lápis preto, alegando que não gosta de pintar. Em virtude da água ser
transparente, foi indagado sobre o motivo de usar tantas cores. Apontou que o chafariz estava num
dia de sol forte e estava refletindo todas aquelas cores. Nessa construção é importante ressaltar que
a base , as laterais e a torre do chafariz não receberam tratamento algum de forração,permanecendo
“sem cor”. Usou o avesso de uma caixa de papelão de estampa colorida.

Imagem 46 – Chafariz em construção

A imagem 47 retrata que enquanto um dos meninos corta um engradado de papelão, é observado
por um de seus colegas. Após algum tempo, o observador começa a trabalhar junto com o outro. Tal
feito sinalizou a mudança de postura que, timidamente, já vinha se delineando no grupo – a busca do
fazer junto, do cooperar com o outro. Cada um deles fez uma parte e depois juntaram as duas peças
que adquiriu um tom de unidade, de completude após a reunião (imagem 48). O esqueleto do prédio
passou a representar a solução para o excesso de carros na rua, transformou-se num edifício
garagem no contexto de uma cidade. Aliás, cidade, foi o nome que deram à produção. Caixas de
remédio e de sabonete viraram prédios e o engradado de papelão um edifício garagem com os carros
estacionados. As tampas, em sua grande maioria, serviram para representar os carros, mas também
as rodas dos mesmos, como no caso do veículo de rodas azuis (imagem 49), que sobe a rampa e
ainda como metrô de superfície, em que cada vagão é feito de uma tampa colorida.

Imagem 47 – O surgimento da cidade I
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Imagem 48 – O surgimento da cidade II

Imagem 49 – Cidade

A imagem seguinte ressalta uma das meninas que em sessões anteriores vinha apresentando
sonolência e que em diversos momentos cochilava, alegando estar cansada, nesse dia chegou do
mesmo jeito, expondo o seu sono habitual. Durante a conversa inicial da atividade chegou a cochilar
algumas vezes, mas ao se iniciar a parte prática, a mesma ficou mobilizada durante toda a sessão.
Optou por aproveitar várias caixas, colando umas nas outras e forrando-as. Vasculhou entre os
materiais disponíveis e encontrou vários cartões com mensagens. Em sua criação esses cartões
viraram livros e as caixas as prateleiras de estantes. Ao final denominou todo o conjunto de
biblioteca. Na hora do compartilhamento, quando perguntada por que havia escolhido fazer aquela
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produção,respondeu queria fazer o mundo. Um dos participantes aparteou dizendo que eram livros.
Então, ela completou que as páginas dos livros carregavam o mundo.

Imagem 50 – A Biblioteca

A seguir, mostra-se as outras duas meninas, que juntas, construíram uma casa sobre um suporte
acima do nível do chão e, por isso precisavam de uma escada. As gavetas das caixas de fósforos
forradas com papel branco transformaram-se nos degraus. Era ali, naquela casa, que elas e as
respectivas famílias protegiam-se das chuvas e do sol. Necessitaram cercar-se de muitos materiais e
durante toda a construção foram montando e desmontando, experimentaram várias composições até
a forma final. Por fim, acharam que faltou um bonito jardim.
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Imagem 51 – A casa
E na imagem 54, eis o menino que sempre custava a começar as suas produções, face a
dificuldade de se concentrar, buscou junto às caixas disponíveis muitos materiais. Em todas as
sessões apresentava-se de forma a querer pegar tudo para si, inclusive retirando os materiais
selecionados pelos colegas. Dessa vez, não seria diferente, se não tivesse se concentrado na
produção quase desde o início da sessão e reduzido muito o seu tempo costumeiro de agitação. Foi
observado que não tentou se utilizar dos materiais dos seus colegas. Foi solícito em ceder material à
dupla das meninas que construiu a casa, ao perceber que não mais iria usá-lo na sua produção. Fato
que anteriormente, não acontecia. Mesmo não precisando de algum objeto, mantinha-o em seu poder
até o final da sessão. Muitas vezes, foi necessária a intervenção dos facilitadores do processo
arteterapêutico em andamento. Ao ser solicitado para que desse um título à produção disse que era
caixa de relógio, reportando-se a serventia anterior da mesma.
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Imagem 52 – Caixa de relógio
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O sapo foi a resposta encontrada por um dos participantes à proposta. Uma resposta de poucos
recursos materiais, mas bastante criativa. A resposta desse menino para as propostas de realização
das atividades sempre foram muito simplificadas. Sua característica era atender as demandas
rapidamente para se utilizar do tempo livre fazendo outras coisas, principalmente desenhar no quadro
com giz. Os seus desenhos sugeriam órgãos sexuais masculinos. Eram colocados ali sempre de
forma escamoteada, nunca clara. Após os desenhos, a sua diversão era tentar alvejar os seus
colegas com os pedaços de giz e até mesmo riscar fora da área do quadro. Em alguns momentos foi
preciso intervir oferecendo-lhe papel, lápis preto e colorido a fim de que efetivasse outras produções.
Nem sempre a nova proposta era aceita. O sapo foi composto apenas de uma caixa pequena –
embalagem de anel, duas sementes de girassol e de um pedaço de papel vermelho colado sobre um
elástico preso no interior da caixa. O interessante foi que quando a caixa era aberta, o sapo botava a
língua para fora “automaticamente”. Em resumo, a criatividade e a intenção foram além dos recursos
usados. Verdadeiro espetáculo – um sapo que faz careta! Perguntado se o objetivo era mesmo o de
produzir a careta, disse que não, apenas saiu por acaso. Quem sabe os desenhos também não foram
por acaso?

Imagem 53 – O sapo
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Relembrando Philippini (2009): as técnicas de construção requerem uma estrutura interna
organizada e

se o indivíduo não estiver vivenciando esse equilíbrio, a materialidade estará

desvelando essas dificuldades. Vale a pena essa lembrança para reforçar o poder estruturador dessa
modalidade.

João da Luz que vinha demonstrando uma boa desenvoltura nas atividades com

modalidades expressivas trabalhadas no nível bidimensional, começou, desde a primeira experiência
com a tridimensionalidade, no trabalho com a massa de modelar, e passando pela argila, a modificar
a sua forma de agir. Foi como deixar o manto que serve para cobrir, cair e assim passou a desvelarse a si mesmo. Com a massa chamou a atenção com a sua produção e, ao ser chacoteado pelos
colegas não a sustentou, acabando por desfazê-la, voltando a uma forma mais próxima da
bidimensionalidade, quando representou uma pizza. Com a argila, na sessão anterior a essa, depois
de muitas tentativas, finalizou a atividade com a feitura de duas bolas, sendo que uma delas ficou
jogada no meio do salão.
Para chegar até a sua produção com a sucata, o caminho foi bastante acidentado, pois em
dissonância com o grupo levou muito tempo para poder se concentrar, fez e desfez diversas vezes
as suas produções, abortando pelo menos três. Cada hora pegava materiais diferentes. Por fim,
optou pelos plásticos transparentes. Não colou uma das folhagens no canto esquerdo inferior e
quando levantou a peça para ser fotografada a mesma caiu. Foi alertado por um colega, mas disse
que a peça iria ficar daquele jeito mesmo, igual ao seu coração. Deve-se observar que a dificuldade
não estava em reconhecer a tridimensionalidade, mas em lidar com ela.

Imagem 54 – Coração de João da Luz
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Completo o ciclo de diagnóstico, era preciso a promoção de atividades que se traduzissem em
estímulos para a abertura de canais bloqueados, que trabalhassem os excessos, buscando um
equilíbrio maior, ou seja, a promoção de atividades que confirmassem a definição da tônica do grupo.
Assim, na sessão 19, visando estimular a representação de conteúdos internos e trabalhar a
identidade de cada um, foi proposto a confecção de bonecos com material de sucata e acessórios
decorativos. É importante evidenciar que o estímulo para a construção dos mesmos surgiu a partir da
3

contação de uma história e da leitura e discussão do texto Os Ninguéns de Eduardo Galeano .
No início da sessão foi pedido que, de olhos fechados, cada participante imaginasse um
personagem. Qual era o nome desse personagem? Que atividade exercia? Nesse momento,
começavam a nascer. Garrafas de leite, garrafinhas de leite fermentado, bolas de isopor,
compuseram o corpo dos personagens; tecidos, tubos emborrachados, EVA, fitas, rendas e vários
outros acessórios vestiram o corpo desses personagens. Depois de feitos, ao final da sessão,
comemorou-se com bolo o nascimento deles. E ao acender das velas, como Pinóquio, se encheram
de vida para

viverem as suas emoções e contarem a sua história. A construção dos mesmos

mobilizou o grupo por

várias sessões, servindo inclusive de intenso

estímulo para trabalhar a

identidade pessoal.
As habilidades desenvolvidas foram as de selecionar, cortar, colar, juntar, vestir e decorar. A
criação dos bonecos gerou um pouco de ansiedade e conflitos entre o grupo. Sem dúvida alguma a
atividade penetrou fundo em cada um trazendo à tona conteúdos significativos e, principalmente
naquele menino já mencionado anteriormente. Esse, então, agrediu fisicamente uma das meninas,
desestabilizando o grupo por alguns minutos. Contudo, pouco mais a frente, pareciam não acumular
ressentimentos como outrora.
Ao final da sessão compartilharam as produções que, agora vivificadas, tinham nome e profissão e
viviam em família. Eram pais, mães, filhos e filhas – compadres e comadres. Cristian era mendigo e
torcedor do Flamengo; Maria era modelo; João, o prefeito; Thais só estudava; Marlane era estudante
de veterinária; Estefani estudante e macumbeira; Ronaldo jogador do Corintians; Ronaldinho Gaúcho,
jogador de futebol e ele estava com seu filho adotivo; Wesley, trabalhava com petróleo e gás e por
fim, Tito Ortiz, lutador. Um deles, não foi identificado, talvez fosse ninguém, embora estivesse ali.
Mais uma vez, a construção mostrou o seu grande poder mobilizador das energias psíquicas. João
da Luz fez dois bonecos, sendo que um deles diferenciado dos demais – uma bola média de isopor
sobre um copinho de café. Mais tarde, esses personagens contaram as suas histórias nos palcos da
vida.

3

Ver anexo 1
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Imagem 55 – A gestação

Imagem 56 – O renascimento
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Imagem 57 – A estrada da vida

Imagem 58 – Mãe e filha
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Os bonecos criados a partir de uma história, agora servem de estímulos para o acolhimento de
outras emoções, auxiliando a cada um na busca de elos de fortalecimento da própria identidade.
Agora, já seria possível traduzirem-se, revelando ações e desvelando sonhos. Assim, foi proposto
que cada um escolhesse uma caixa e que a mesma deveria se chamar Caixa do Eu. Perguntou-se
ainda: o que você colocaria dentro dela? E pelo lado de fora? Para tal, foi disponibilizado o banco
de imagens, o banco de palavras e colas coloridas.
Interessante foi observar que todos pegaram as maiores caixas e, dessa vez, usaram a cola
colorida de forma adequada, pois em outros momentos isso não ocorreu. Depois de prontas, dois
participantes apresentaram-nas fechadas, não revelando os conteúdos que iam internamente. Os
demais não se importaram em mostrar. A elaboração da caixa os manteve concentrados o tempo
todo, embora ocorressem alguns conflitos em virtude de um pegar as imagens já selecionadas pelo
outro. Porém, agora, o próprio grupo intervinha, oferecendo a solução, sem criar muita celeuma e
nem interromper a atividade. A solução partia do diálogo. Dois meninos, sendo um deles João da
Luz, escolheram figuras em que um único homem carregava o mundo nas costas. Perguntados a
respeito, não quiseram comentar. É importante registrar que dois outros meninos que terminaram de
construir a sua caixa desceram; e retornaram à sessão trazendo cada um uma boneca, e começaram
a vesti-las. Convidados a falarem a respeito na hora do compartilhamento disseram que lembraramse da sua infância. Uma das caixas trouxe preso à tampa um poema. Após o término da sessão
demoraram para ir embora e arrumaram todo o material.

Imagem 59 – Minha vida

Por último, iniciando a fase de processos auto-gestivos, mas ainda

bastante motivados pela

construção dos bonecos distante seis sessões, sugeriram uma atividade que mostrasse mais o tipo
de vida que viviam, os seus sonhos e realidades. Assim, no início da sessão, ouviram a música
4

Favela na interpretação de D’Black, leram a letra da música e iniciou-se um debate sobre o que é
ser favelado. Ao final da discussão, foram disponibilizadas caixas de leite, sabonete,

placas de

isopor, folhas de papel tijolo, folha de papel pedra e outras, palitos de sorvete, além dos acessórios
necessários para a confecção, como cola, tesoura, régua e outros.
Enquanto diversas músicas de vários gêneros musicais tocavam no aparelho de CD , o grupo
prosseguia no seu trabalho conversando normalmente os assuntos do cotidiano, inclusive sobre
sexualidade. Ao mesmo tempo que falavam entre si escutavam as letras das músicas, tecendo
4

Ver anexo 2
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comentários a respeito. Nem as músicas e nem a conversa os desviava da ação com as mãos que
teciam as construções impregnadas de sentidos e desejos. Ali, desenvolviam as habilidades de
recortar, colar, decorar, construir, desconstruir – montar e desmontar. As construções foram feitas
individualmente e depois dispostas segundo uma ordem acertada pelo grupo, que objetivou
reproduzir o espaço geográfico da favela. Um conteúdo recorrente foi o elemento água, tanto na
forma de caixa d’água como de pequenas piscinas – um sonho para a maioria deles. O tijolo aparente
também foi ressaltado.
Algumas tomadas fotográficas do ateliê traduzem, em imagens, o nível de concentração com que
elaboraram o projeto de construção da favela. Essa sessão transcorreu em clima de cooperação,
serenidade e também foi extremamente produtiva, porque percebeu-se também grande mobilização
psíquica, fazendo com que três meninos apresentassem momentos de dispersão e impaciência frente
as dificuldades que iam encontrando com o recortar e colar a folha na medida exata das superfícies
da caixa. Um deles fez a sua moradia sem portas e janelas – era uma casa sem portas e janelas,não
querendo comentar os motivos pelos quais aquilo ocorreu. Nessa sessão, não se observou
alterações significativas nas atitudes de João da Luz, embora mais a frente em atividades de
construção, situações inusitadas tenham sido observadas.

Imagem 60 – O surgimento da favela I
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Imagem 61 – O surgimento da favela II

5

O compartilhamento das produções foi feito, dessa vez, sem o uso da palavra, mas apenas a
partir de ação. Foi pedido que uma das mesas fosse totalmente limpa e esvaziada e que cada um
fosse colocando a sua construção na mesa a fim de representarem o espaço da favela. O resultado
foi surpreendente,

pois as casas foram colocadas de maneira assimétrica, seguindo a lógica

arquitetônica da favela: becos estreitos, outros largos, espaços sem construção alguma, casas muito
próximas umas das outras. Possivelmente, se o grupo fosse constituído de adolescentes “moradores
do asfalto” o resultado seria completamente diferente, pois a lógica arquitetônica da cidade separa e
a da favela agrupa. Dentro dessa lógica que o grupo ressaltou, fica evidente a relação que a laje tem
com a vida na favela. Muita das ações vivenciadas por seus moradores acontece no espaço das
lajes: tomar sol, secar roupa, soltar pipa. A ideia do puxadinho também foi representada numa das
construções; a piscina fica numa das casas, mas o trampolim da mesma, na casa ao lado em cima da
caixa d’água. Mesmo que poucas, as flores apareceram coloridas em algumas moradas, inclusive na
laje onde está o trampolim.

5

Nota do autor - A caixa de sabonete não forrada não significa falta de acabamento, mas simplesmente a tradução de que a
favela é um constante canteiro de obras, onde os seus moradores vão efetuando as suas obras de acordo com as suas
posses.
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Imagem 62 – A favela
4. 1. 4. A cumeeira do primeiro canteiro
6

Cumeeira é a parte mais alta do telhado. Comparo esse momento,

término do processo

arteterapêutico junto aos meninos e meninas da Casa de Luciá com a festa da cumeeira. No contexto
da edificação de um prédio é o momento em que o mesmo atinge a sua altura máxima, onde toda a
estrutura apresenta-se pronta, faltando-lhe agora os revestimentos e a decoração.
E como acontece normalmente também comemoramos; confraternizamo-nos pelo convívio de
quase um ano. Uma etapa foi encerrada, mas chegamos apenas na cumeeira, o caminho continua,
porém acreditamos que as estacas foram fincadas, resultado de um processo de cooperação coletiva.
As ações de construção realizadas durante as sessões, como visto no capítulo anterior, buscavam
mobilizar de maneira mais harmônica as funções pensamento, sensação, sentimento e intuição em
cada um dos operários – estrelas luzentes - que no canteiro de obras teciam a sua jornada em busca
de si mesmos.
Vale a pena verificar como os próprios operários percebem-se nesse momento. Na última sessão,
antes da confraternização, os oito operários responderam às perguntas sobre o que o processo
arteterapêutico proporcionou ao grupo. A pergunta era feita oralmente com as possibiidades de
respostas. Em ordem, cada um ia respondendo e as respostas sendo anotadas pelo mestre-de-obra
(facilitador). O grupo foi informado de que se não quisesse responder, não precisava fazê-lo; mas
6

Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 7ª. edição.
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todos responderam. Aqui, serão tratadas as perguntas relativas às atividades que envolveram
somente a modalidade expressiva construção e os seus resultados, apresentadas graficamente,
considerando o universo de oito participantes.
1. A construção ajudou a aumentar o seu nível de concentração no que faz?

participantes

10
5
0
SIM

NÃO respostas

Gráfico 1
2.Você acha que as construções que fez lhe ajudaram a ficar mais organizado?
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8
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2
0
SIM

NÃO

respostas

Gráfico 2
3. Você se sentiu chateado nas primeiras construções quando o que imaginava não dava certo?
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Gráfico 3
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4. E nas últimas construções?

participantes

8
6
4
2
0

Gráfico 4
5. As construções

com

sucata lhe chamaram a atenção para a conservação ambiental?

participantes

10
8
6
4
2
0
SIM

NÃO

respostas

Gráfico 5
4.1 . 5. Preparando para os arremates 1
Os gráficos anteriores apresentam os subsídios necessários à conclusão dos resultados
percebidos durante o desenvolvimento do processo arteterapêutico com o Canteiro de obras 1, no
que tange ao poder de concentração do adolescente no desenvolvimento de atividades, na sua
capacidade organizativa, bem como na sua lida com o erro. Também fica evidenciada a influência do
trabalho com a sucata no percurso do indivíduo em sua passagem pela adolescência.

4. 2. Segundo canteiro

O segundo canteiro de obras aconteceu no C. E. Prof. Clóvis Monteiro em Higienópolis, no
período de junho a dezembro de 2009 com 25 alunos da 2ª. série do Ensino Médio. Os mesmos são
moradores das regiões de Manguinhos, Jacarezinho, Maré, Penha, Olaria e adjacências e
encontravam-se na faixa etária entre 15 e 19 anos. Esse canteiro, embora não se constituindo em um
espaço arteterapêutico exclusivo foi considerado bastante importante para demonstrar a importância
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da modalidade expressiva construção na formação do adolescente em quaisquer uma das etapas do
período da adolescência apresentadas no primeiro capítulo desse estudo. Buscou-se modelar o
desenvolvimento das atividades num viés arteterapêutico, onde foram uilizadas diversas modalidades
expressivas como a colagem, o desenho, a pintura com lápis de cor, a escrita criativa, antes das
proposições construtivas em que tiveram a liberdade de formarem grupos e decidirem com que
materiais gostariam de trabalhar.

Imagem 63 – O segundo canteiro

4. 2. 1. Perfil inicial do grupo 2

Assumi a turma em maio para desenvolver o componente curricular Projetos Definidos voltados
para a área de Matemática, com carga horária semanal de 1 hora e 10 minutos. Logo percebi que
boa parte do grupo dominava os conteúdos matemáticos, mas sem consciência e, portanto alegava
não saber as matérias; exercícios dados na forma convencional não os estimulavam a mostrar o que
sabiam, interferindo na auto-estima de cada um. Assim, precisavam de estímulos para melhor se
estruturarem e perceberem as suas potencialidades a fim de transformá-las em ações positivas. O
nível organizativo da turma também estava bastante comprometido, pois não conseguiam concentrarse na aula e deixar para depois assuntos pessoais em geral. Às vezes, não respeitavam as
diferenças individuais e nem conservavam o ambiente da sala de aula.
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4. 2. 2. As contribuições da expressividade por meio da construção frente ao diagnóstico
tomado do canteiro 2

O projeto imaginado não se prestaria apenas para dar conta dos conteúdos matemáticos, mas
para uma tomada de consciência de si mesmo em busca de uma melhor estruturação e construção
da própria identidade, com apoio de diversos materiais expressivos. Desse modo, como já dito, o
projeto foi desenvolvido num viés arteterapêutico, concentrando-se as observações nas atividades
que envolveram a modadlidade expressiva construção. Como o trabalho com a modalidade
construção demanda uma preparação, foram introduzidas atividades que solicitavam a feitura de
desenhos e a pintura dos mesmos com lápis de cor e cêra numa constante comparação das formas
geométricas com a sua aplicação no cotidiano e com as sensações e sentimentos que as mesmas
propiciavam a cada um. O diálogo entre energias estava aberto. Gradualmente, foram introduzidas
atividades envolvendo recorte e colagem, cosntrução de sólidos geométricos; até que no último
bimestre, estruturou-se um projeto, no qual a sua materialidade deveria ser traduzida pela
modalidade expressiva construção por meio das próprias produções e da escrita criativa. E é
justamente esse momento, vivenciado em oito encontros (16 tempos de aula), que será mostrado
nesse estudo, para ilustrar os benefícios de que o adolescente poderá beneficiar-se a partir dos
processo construtivos.

4. 2 . 3. Colocando a mão na massa – 2ª. parte

A turma foi dividida em nove grupos e esses foram formados pelos próprios alunos. Segundo
eles, o critério utilizado foi o de afinidades. No primeiro encontro três atividades inerentes ao projeto
foram desenvolvidas: a primeira relativamente a estrutura do mesmo, a segunda referente à formação
do grupo e a última à escolha do tema a ser desenvolvido em cada grupo. Na estruturação do projeto
os grupos optaram em trabalhar em temas diferenciados escolhidos por eles mesmos e não por tema
único. Após discussão, aceitaram que as construções fossem feitas com material reutilizado,
acenando para um alerta ambiental. Somente em último caso deveria ser utilizado material novo. O
projeto recebeu o nome de As dimensões do cotidiano.
Considerando que uma das necessidades diagnosticadas no grupo relacionava-se, exatamente,
com a entrega de tarefas, pois grande parte deles tinha dificuldades de entregá-las, mesmo com o
fantasma das notas, agendou-se um calendário de acompanhamento, onde no prazo determinado,
os grupos deveriam mostrar o estágio em que se encontravam. O desenvolvimento do projeto
mobilizou os seus partipantes a promoverem encontros fora da escola, fato que corroborou em muito
para uma maior interação entre eles, inclusive trazendo à tona talentos que se escondiam nos
colegas e em si mesmos. O calendário acertado ficou assim: para o segundo encontro os grupos
deveriam apresentar esboço gráfico (bidimensional e/ou tridimensional) da construção, especificando
o material selecionado para a mesma; para o terceiro, partes da construção com registro de
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sensações observadas no processo construtivo; já para o quarto encontro foi proposto a
apresentação dos fatos matemáticos evidenciados nas construções e o compartilhamento dos
mesmos com a turma; o quinto encontro ficou reservado para o término do compartilhamento dos
fatos matemáticos e para a divulgação do material utilizado em cada produção; no sexto encontro a
tônica foi a entrega da finalização das construções, com a descrição de como a mesma foi feita e o
seu compartilhamento na turma; no sétimo encontro, planejou-se a entrega de outros registros das
sensações e do diálogo, por escrito, com a respectiva produção, agora finalizada e no oitavo encontro
houve, além do compartilhamento dos diálogos produzidos com as respectivas produções, a
finalização dos registros das sensações observadas com o processo desenvolvido e avaliação do
mesmo. Além desse calendário que se referia à presença em sala de aula, houve acompanhamento
virtual por meio dos endereços eletrônicos dos alunos e do professor.
O quadro abaixo relaciona cada grupo com o tema escolhido, cabendo algumas justificativas. O
grupo A teve um desfalque, um de seus componentes abandonou a escola antes do final do ano, tal
fato desastabilizou o grupo que já vinha apresentando dificuldades em avançar no trabalho.
Primeiramente, escolheram construir um edifício numa caixa de sapatos, chegando mesmo a trazer a
construção começada. Todavia, na finalização a dupla restante desentendeu-se e não conseguiu
apresentar a construção, que segundo uma de suas componentes havia estragado. Sozinha, acabou
por apresentar outra construção, uma senama após o prazo determinado. Os grupos D e H alteraram
os temas escolhidos inicialmente.

Grupo

No. de

Tema inicialpara a construção

Tema apresentado

componentes
A

2

Edifício

Televisão

e

controle

remoto
B

3

Geladeira

Geladeira

C

3

Sala de estar

Sala de estar

D

4

Campo de Futebol

Campo de Futebol

E

3

Show musical

Lap top

F

4

Quadra de basquete

Quadra de basquete

G

3

Estante

Estante

H

3

Chafariz do Norte Shopping e

Kombi Cabritinho

7

cinema

O grupo C na primeira etapa da atividade assinalou: “Vamos reproduzir nosso cotidiano em uma
sala de estar composta por televisão, sofá, estante, tapete, cortina, vasinho de planta, mesinha de
centro, porta, aparelho de som e quadros.” A todos esses elementos ainda acrescentaram uma
7

Kombi que sobe o morro.
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árvore de Natal, aparelhos eletrodomésticos e enfeites para a estante. E no teto, ainda colocaram
uma luz, funcionando com pilhas. A sala de estar foi construída numa caixa de sapato embrulhada
para presente, pois segundo o grupo o poder estar junto com a família é um grande presente.

Imagem 64 – A sala em esboço

8

A sala de estar foi construída numa caixa de sapatos e cuidadosamente embrulhada para
presente, pois segundo o grupo poder estar junto com a família é realmente um grande presente
para cada um. São os laços afetivos que nos encorajam a viver.

8

Detalhando os elementos que farão parte da construção.
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Imagem 65 – O presente
O grupo assinalou que viveu cada pedacinho da sala de estar e não viam a hora de tudo ficar
pronto. Tiveram muito cuidado na confecção da mesma. Um dos participantes do grupo alegou que
no início do projeto não estava muito animado, mas conforme foi percebendo a evolução do mesmo,
não teve dúvidas em reconhecer a magia que o envolveu. Foi dele a ideia em representar o sofá
imitando couro cru. Para isso, desmontou as caixas de fósforos, remontando-as pelo lado do avesso.

Imagem 66 – Sala de estar

Realmente, o grupo esmerou-se no requinte de toda a construção cuidando com riqueza de
detalhes de tudo. A forração da estante imitando fórmica e passando a impressão de que já estava ali
há algum tempo, de que não se tratava de um móvel novo – retrataram o tempo à mão. O tapete,
feito em tecido com colagem de barbante cru, combinando com a manta e a almofada do sofá. O
celular sobre a estante e o caderno de endereços e telefones, uma perfeição.
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Imagem 67 – Sala de estar em detalhe
O grupo F buscou representar o Madson Square Garden de Nova Iorque. Construído com
cartolina branca, azul e amarela, isopor, acetato, fita isolante, caixa de sapatos e caixas de leite.
Interessante a solução dada para as arquibancadas por meio do desenho, confirmando que a
modalidade construção permite que a criatividade possa expressar-se em diversas linguagens. Na
confecção da cesta foi utilizado aro de plástico de garrafa pet. Mais adiante, veremos o quanto foi
importante a realização desse projeto para que esse grupo se descobrisse enquanto criadores e
reconhecedores do talento de um dos participantes, talento anteriormente desconhecido. O projeto
permitiu uma transparência maior na convivênciaintergrupal. Muitas vezes, convive-se com alguém
por um tempo e não se consegue enxergá-lo de verdade. Para esse grupo a construção do Madson
Square Garden, com certeza, apontou vários caminhos.

Imagem 68 – Madson Square Garden
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Muito interessante, a descrição que foi apresentada pelo grupo sobre como fizeram a sua
produção. A essa descrição chamaram de Passo a passo.

As quatro caixas de leite foram coladas nos quatro lados da caixa de sapatos.

A seguir as caixas foram envolvidas com cartolina.

Logo depois, foram feitas as partes internas, quadra e arquibancadas. Também
foram coladas as cestas.

Depois foi somente a parte artesanal, que era a arquitetura e o design arrojado do
estádio. Esse passo foi concluído com a colocação da fita isolante. Em seguida foi
colocado o teto transparente.

O último passo foi colar o estádio na placa de isopor.
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A geladeira feita em isopor e forrada com cartolina branca estampou na sua porta os famosos
imãs, representando os componentes do grupo B.

As prateleiras de acetato, imitando o vidro

temperado das geladeiras de verdade, separava os diversos compartimentos.

A delicadeza da

gaveta de legumes e das carnes chama a atenção de quem olha. Os alimentos, as bebidas, os
legumes, as frutas brotaram do mundo das miniaturas para a realidade. No congelador, sorvetes,
recipiente com gelo e até uma lagosta, uma geladeira farta, bem diferente da realidade de boa parte
do povo brasileiro.

Imagem 69 – A geladeira

Na descrição do projeto, o grupo apontou que começou a fazê-la em madeira e por dificuldades
técnicas abandonou essa ideia e optou em trabalhar com o isopor. Primeiramente,

fizeram a

estrutura da geladeira e a seguir foram trabalhando o interior da mesma. O último passo, segundo o
grupo, foi o melhor pelo fato de remetê-los novamente à infância. Ao selecionarem as miniaturas, as
lembranças dos brinquedos da infância surgiam. Brinquedos dos quais nãos nos separávamos e que
estavam esquecidos, agora estão novamente sendo utilizados.
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Imagem 70 – Lembranças da infância
A estante produzida pelo grupo G, além das mídias eletrônicas também serviu de palco para a
viagem das letras, os livros. Em suas páginas também podemos viajar. Feita numa caixa de sapatos
sem tampa e forrada de papel brilhoso marrom teve a suas prateteleiras sustentadas por fitas que lhe
proporcionavam um balanço especial. Os aparelhos eletro-eletrônicos foram confeccionados com
caixas de fósforos forradas de papel.

Imagem 71 – A estante

O campo de futebol foi o tema escolhido pelo grupo D, palco onde se misturam as paixões e
onde explodem grandes emoções, onde surgem conflitos intensos. A magia dos movimentos
transporta as mentes que choram a perda da chance de gol e que gritam quando na rede a bola toca
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instigada pelos pés ou pela cabeças dos que se lançam a frente. O futebol está bem dentro da alma
do nosso povo e por isso foi representado pelo grupo. Essa construção utilizou-se de placas de
isopor, cartolina verde e TNT branco e azul. Os ídolos do campo apresentaram-se em plástico.

Imagem 72 – O campo

No espaço de nossa cidade, o Rio de Janeiro, as kombis desempenham vários papéis e um
deles é o transporte de passageiros. As kombis Cabritinhos são aquelas que sobem e descem os
morros, num movimento intenso levando e trazendo os moradores das favelas, principalmente
aquelas que retornam a casa depois de um dia de trabalho. Essa rotina urbana foi aqui representada
pelo grupo H que se utilizou de uma caixa forrada de papel branco, copinhos descartáveis de café,
tintas marrom e preta, canetinha hidrocor e cartolina a

Imagem 73 - Cabritinho
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Aquela construção que, inicialmente seria um palco musical transformou-se numa janela para o
mundo, uma estrada de múltiplas possibilidades que lhe leva a qualquer lugar do planeta em
segundos. Aparentemente, não existe veículo mais veloz, mais colorido e mais encantado, capaz de
sobrepujar a Física cotidiana e estar em vários lugares ao mesmo.Talvez, tal encanto tenha motivado
o grupo E a entrar nessa rede. E vestido de emborrachado azul sobre um corpo de papelão é um
convite para viajarmos no mundo virtual.

Imagem 74 - Mack

O grupo A acabou reduzido a uma única pessoa que trocou o projeto inicial pela construção de
uma televisão de tela ajustada numa estante específica e do respectivo controle remoto. A mesma foi
confeccionada sobre uma caixa pequena de remédio e forrada de papel preto com uma camada de
verniz. A tela foi representada por uma imagem de programa televisivo. A estante foi feita com ripas
de papelão interligadas por canutilhos de folhas de revistas. Mas o que chama mais atenção é o
controle remoto feito com uma ripa de papelão encapado de papel pintado de preto, bastante
perqueno contendo um painel de controle feito com corretivo. Uma miniatura muito bem elaborada.

Imagem 75 – A TV
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4. 2. 4. Diálogo com as produções – uma explosão de emoções

Ao término da construção cada componente do grupo era convidado a dialogar com ela a partir de
uma carta.O conteúdo das mesmas revelaram vários níveis de emoção, descobertas e conflitos
surgidos ao longo do processo construtivo. Seria interessante a reprodução de todas essas cartas,
mas apenas algumas ilustrarão esse estudo.
Rio, 12/11/2009.
Amada...
Geladeira, meu projeto, quantas saudades sentirei e sinto de você, me apeguei
tanto, até demais. Lembrarei de você sempre, de todos os momentos que passamos
juntos, foram poucos momentos, porém inesquecíveis. Lembro-me de quando você
era apenas um esboço, apenas um desenho no papel, mas conforme fomos dando
continuidade a sua criação fui me apegando cada vez mais. E a cada passo que eu
dava me emocionava mais e mais, pois ia vendo você crescer e ficar mais bela,
diga-se de passagem“, a coisa mais linda do mundo”. Isso deixava-me emocionado
e ao mesmo tempo enciumado, pois via que as outras pessoas a viam e diziam que
a cada dia que passava você ficava mais linda. Me dói concordar com elas e afirmar
que de tudo que eu já fiz e/ou produzi, você foi, sem dúvida, a mais linda, bela e
perfeita de todas. Para finalizar confesso que a princípio não queria tê-la, mas agora,
não quero deixá-la partir.
(um componente do grupo B)

Rio de Janeiro, 12/11/09.
E aí quadra de basquete, beleza? Eu to te escrevendo essa carta pra dizer do
passo a passo da sua produção. Bem... como posso começar? No início foi meio
complicado, tínhamos a idéia do que fazer, mas não sabíamos como fazer. Nessa
9
hora os dotes para artesanato do Jonas foram cruciais. Quer dizer... todos se
esforçaram muito, mas o Jonas tinha o talento nato pra coisa. Daí, pra frente foi só
sucesso. Cada etapa por mínima que fosse saia quase perfeita. Então, finalmente
acabamos, demos uns retoques finais e “vualá”, modéstia à parte, te achei um dos
melhores trabalhos da sala. E é isso. Espero que tenha gostado de como lhe
fizemos, até mais e... Beijo, me liga!
(um componente do grupo F)
Rio de Janeiro, 12/11/09.
Minha querida quadra de basquete estou muito feliz por estar concluída. A cada
passo dessa construção maiores foram as dificuldades. Mas nada fez com que
desistisse de te construir. Quando olho para você já penso logo: - Fui capaz de
fazer! Foi bom para tratarmos a nossa capacidade que realmente ninguém do grupo
imaginava ter. Mostrou até mesmo o dom do desenho para alguns, como por
exemplo o Jonas. Ele nunca imaginava conseguir desenhar dessa forma. Estou
muito contente por você existir; eu nunca vou esquecer dessa experiência ótima que
nós tivemos. Em todo os meus anos de estudo nunca imaginei que teria a

9

Nome fictício colocado pelo autor desse estudo monográfico.
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competência de fazer você, minha quadra de basquete. Estou muito honrado por
isso!
(um componente do grupo F)
Rio de Janeiro, 12/11/09.
Bem, eu achei a idéia desse trabalho ótima, porque mexeu com o pensamento.
Eu imaginei algo melhor para esse trabalho, mas não ficou como eu pensava, mas
ficou legal. Eu queria que o trabalho ficasse realista, mais real, mas não deu. Foi
bem trabalhoso, pois pensamos em cada detalhe e foi bem legal porque nós nos
empenhamos.
(um componente do grupo D)
Rio de Janeiro, 12 /11/2009.
Àquela que deixará saudade.
Minha querida estante, hoje estou muito feliz ao te ver assim como você está,
pintada com prateleiras e com móveis tão bonitos feitos com materiais como aqueles
que eu nunca pensei que poderiam servir para algo tão bom como esse. Sei que
cada dia que passei construindo e decorando você foi estressante porque às vezes
não saiam na medida certa e como a gente queria e imaginava, mas hoje eu me
alegro por você estar do jeito que está. Me recordo quando você era apenas uma
caixa qualquer em cima do guarda-roupa juntando poeira e sujeira. Mas cada dia
que via o resultado me esforçava mais para te ver melhor a cada momento. Eu fiquei
super orgulhosa ao te ver pronta. Espero que cuidem de você como eu cuidei. Sei
que será ruim te ver partir, mas já que será para o seu bem, seja feliz e se quiser
voltar estarei de braços abertos te esperando. Amo você...
(um componente do grupo G)
Rio de Janeiro, 12/11/2009.
Meu projeto queria te dizer que no início não estava a fim de realizá-lo com
minhas amigas A e D. Pois não sou bom com esses trabalhos, mas com o
“desenvolver” dele fui me interessando. Nós tivemos ideias criativas, como um lustre
que “realmente” acende, entre outras... Foi muito legal realizá-lo. Senti satisfação ao
ver você pronta.. Senti raiva quando algo dava errado, mas cada obstáculo trazia
junto uma grande vontade de concluir o projeto com êxito. Agradeço ao professor
por fazer com que nós alunos tivéssemos essas experiências de reunir várias
situações em que estar em um grupo faz a diferença. Os momentos engraçados, as
discussões, enfim, obrigado!
(um componente do grupo C)
Rio de Janeiro, 12/11/2009.
Minha querida sala, hoje estou muito feliz, pois meu “bebezinho” cresceu! Tive muito
trabalho e às vezes até medo de não ficar bom. A cada momento que te via
“crescer”, ia construindo os objetos e imaginando como você ficaria linda e feliz.
Quando você foi ficando pronta fui me sentindo cada vez mais feliz! Para falar a
verdade em alguns momentos eu tive raiva, mas depois pensava: Quando a minha
“menininha” ficar pronta, vê-la bem, me deixará bem e esquecerei dos momentos
que senti vontade de te abandonar! Me emociono em ver você assim linda, pronta e
iluminada! Sabia que você não era bonita assim? Lembra quando você era apenas
uma caixa velha de sapato, meio rasgada, toda feia? É ...você já foi assim! Mas
mamãe com todo amor e só querendo o seu bem tentou deixar você cada vez mais
linda! - Filhinha, me orgulho muito de você, não vou te esquecer...
Estou triste por você não estar comigo, mas ao mesmo tempo feliz!
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Ah, não abandona a mamãe, ta?!
Te adoro!
Beijos!
(um componente do grupo C)

4. 2. 5. Percepção das sensações
Considerando o desenvolvimento de um projeto que atendesse ao objetivo de um determinado
componente curricular, em sala de aula, optou-se por acompanhar as impressões percebidas e
sentidas pelos participantes também denominados de operários – estrelas luzentes - por intermédio
da escrita criativa revelada no item anterior e pela aplicação de pequenos questionários em diversos
momentos do processo conduzido num viés arteterapêutico.
Em alguns momentos, perguntou-se a mesma coisa, mudando apenas a forma de fazê-lo. Isso ocorreu para
que fosse verificada a coerência das respostas ao longo do processo. Os próprios alunos, quando submetidos ao
interrogatório, muitas vezes, diziam já ter respondido aquilo e que fazê-lo novamente era chato.

A explicação

dada era de que, de repente, no meio do caminho poderiam haver mudanças e esse comportamento era
importante para validar as ações desenvolvidas. O universo trabalhado foi o de 25 alunos/alunas.
4. 2. 5. 1. Primeiro interrogatório (no início do processo)
1. O processo de construção de algum objeto é prazeroso?

20
15
10
5
0
Sim

Não

Não respondeu

Gráfico 6

2. Esse processo lhe proporciona calma ou irritação?

15
10
5
0
Calma Irritação Não
respondeu

Gráfico 7
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Ao se pesquisar o porquê do processo proporcionar irritação, os participantes alegaram que ficavam irritados
quando erravam e que o erro era muito ruim. Os mesmos alegaram que após a correção do erro ficavam
aliviados e mais calmos. Dessa forma, foi necessário buscar, mais a frente a relação do erro com cada um.
3. A construção exige muita concentração?
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0

Gráfico 8
4. Como você classifica esse processo em relação ao ao ato de planejar?
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0

Gráfico 9
4. 2. 5. 2. Segundo interrogatório (no meio do processo)
O ato de construir envolve várias ações: recortar, montar, descolar, juntar, separar, forrar, desenhar, apagar,
prender, construir, destruir, reconstruir. Se precisar, apresente justicativa da resposta.
Observações: considerar o termo prender quando não usar a cola, destruir quando for preciso começar tudo de
novo e reconstruir quando precisar refazer parte da construção.
1. Quais das ações acima, você vivenciou em seu processo construtivo?
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Gráfico 10
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2. Quais ações vivenciadas proporcionaram sensações agradáveis e quais levaram à sensações desagradáveis?
Observação: Pontuar quando a ação não for agradável ou desagradável.
Agradáveis
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Gráfico 11
Desagradáveis
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Gráfico 12

Não agradável e nem desagradável

Gráfico 13

Das observações surgidas destacam-se:

pintar

destruir

Reconstruir

Construir

Desprender

Prender

Apagar

Desenhar

Forrar

Separar

Juntar

Descolar

Colar

Recortar

6
5
4
3
2
1
0
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. “ Foi agradável ver as ações que fizemos transformadas na estante e desagradável quando tivemos que
desfazer e fazer tudo de novo, depois que erramos” (componentes do grupo G);
. “Uma das coisas ruins foi quando o meu gato entrou na caixa estragando parte do trabalho e tive que refazer
uma parte e também quando me queimei com cola quente”. (componente do grupo C);
. “Uma ação desagradável foi descolar, porque sempre ficava marcado o local em o objeto tinha sido colado.”
(componente do grupo F);
. “Todas foram bastante agradáveis, só recortar que foi um pouco desgastante”. (componente do grupo D)
É importante ressaltar que várias das situações desagradáveis estavam diretamente relacionadas com
o erro, por exemplo: descolar o que não havia ficado bom ou tinha sido colado em lugar indevido, apagar,
reconstruir.

3. O que você pode dizer sobre o seu poder de concentração durante a construção de algum objeto?
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0
Aumenta

Não se altera

Gráfico 14
4. 2. 5. 3. Terceiro interrogatório – (no final do processo)
Após verificar que o erro estava sendo encarado como algo extremamente negativo, pela maioria do grupo
buscou-se mais detalhes sobre a questão no intuíto de conhecer as sensações que o mesmo causa em cada
um. Assim a primeira pergunta dessa etapa foi sobre o erro.

1. Qual a sua relação com o erro? O que você sente quando erra? Qual o lado positivo do erro?
Para que os participantes pudessem mostrar livremente as sensações que sentiam diante do erro,
a pergunta foi aberta, ou seja, deu margem à diversas formas de respostas. Mais difíceis de tabular,
mas mais fiéis quanto às sensações. Para melhor visualizar as três variáveis contidas na pergunta foi
elaborado o quadro abaixo, onde são destacadas a relação com o erro, as sensações causadas e o
lado positivo do erro e suas respectivas recorrências.
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Relação com o erro

No.

Sensação

No.

Lado positivo

de normalidade

3

desânimo

7

ajuda a aprender

No.
8
10

estressante

2

tristeza

4

estimula o acerto

4

de raiva

4

desqualificação

3

Promove experiências

1

frequente (erra muito)

3

tranquilidade

1

Não respondeu

12

nada boa

5

irritação

5

perda

1

desespero

1

Reparação constante

2

desistência

1

Não gosta de errar

2

Não respondeu

1

frustrante

1

medo

1

de desânimo

1

culpa

1

Depende do tipo de erro

1

total

25

total

25

total

25

11

2. Quando você está construindo algum objeto quais as sensações que você sente?
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8
6
4
2
0
tranquilidade

prazer

irritação

equilíbrio

desânimo

sensações

Gráfico 15
i

10

Um dos participantes incluídos na categoria que estimula o acerto apontou ser o erro uma experiência indispensável para o
acerto.

11

As sensações de irritação e desânimo ficaram muito vinculadas ao ato de errar. Após a reparação do erro transformavamse em prazer.
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Na sexta possibilidade (outras), o participante deveria nomear que tipo de sensação sentia no
decorrer do processo construtivo. Além das possibilidades oferecidas, surgiram outras como:
12

capacidade, força de vontadde, ansiedade , auto-confiança e animação.

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Gráfico 16

3. Das propriedades inerentes à modalidade construção, marque aquelas com que mais se
identificou.
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10
5
0

Gráfico 17
4. O trabalho com sucata estimula uma conscientização em torno da questão ambiental? Sim ou não?
13 ii

Justifique a sua resposta .

Dos 23 presentes todos responderam afirmativamente. Em geral, as justificativas dadas
apontaram que as atividades desenvolvidas estimularam uma maior atenção à preservação do meio
ambiente, sendo que algumas delas sinalizaram que essa conscientização não se traduz apenas em
relação ao cuidar do ambiente físico da natureza, do espaço que está a nossa volta, mas também
daquele que está dentro de nós. A seguir, algumas das justificativas: “Estar junto me fez sentir mais o
12

13

Nota do autor: A ansiedade vincula-se a curiosidade de como a produção irá ficar quando pronta.
Esta pergunta foi respondida oralmente em sala de aula juntamente com uma discussão em torno do assunto.
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outro”; “Agora, penso duas vezes antes de jogar alguma coisa no lixo”; “Nunca pensei que o mundo
fosse pequeno para o seu lixo”; “Vou incentivar a redução de consumo lá em casa”; “percebi que
posso aumentar a vida útil das coisas”; “A sucata não tem preço para o planeta”.

4. 2. 5. 4. Preparando para os arremates 2

Os gráficos de 6 a 9 reproduziram as sensações do início do processo relativamente quanto ao
prazer de construir e características reveladores sobre estados de calma e irritação, bem como poder
de concentração e capacidade de planejamento que serão explorados na conclusão desse estudo
monográfico. Os gráficos de 10 a 13 trataram das ações desenvolvidas pelos participantes já numa
fase avançada do processo, detalhando

aquelas tidas como agradáveis e as percebidas como

desagradáveis. O gráfico 14 é um subsídio para se concluir acerca do papel da construção no poder
de concentração do adolescente. Os gráficos 15 e 16 apontam as sensações vivenciadas pelo grupo
durante o processo em pauta e, por último, o gráfico 17 assinala a identificação de cada componente
do grupo com as propriedades comuns aos processos de construção. A questão 4 trouxe revelações
bastante significativas sobre o cuidar de si, do outro e da natureza.
Os resultados observados no desenvolvimento das atividades com os operários dos dois canteiros
será fundamental na tessitura das conclusões e das recomendações desse estudo, logo adiante.

1415

Imagem 79 – O muro

14

Nota do autor: Da união das individualidades (tijolos), a totalidade, o muro.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Quero ressaltar que o processo arteterapêutico é curativo, não no sentido de aumentar as marcas
profundas que existem dentro de nós e que constituem a nossa personalidade, mas pelo
autoconhecimento que propicia desvelando ao ser um outro modo de caminhar próprio. Outra forma
de lidar, ver, sentir, tolerar, sem se distanciar da própria identidade, apontando sempre para onde
estiverem os nós, que antes pareciam intransponíveis, até mesmo pelo desconhecimento dos
mesmos.
Por tudo que foi exposto neste estudo é transparente o caráter estruturador, transformador e
integrador da modalidade expressiva construção junto a sujeitos adolescentes, principalmente pelo fato
de transitarem pela ponte que leva a infância à fase adulta – uma fase onde se contabilizam perdas
estruturais fundamentais – com um novo ser a se conhecer, a se construir. A expressão por meio da
construção vai propiciar a esse adolescente, que se busca no espelho, a exploração de seus canais
recentemente moldados pelo pensamento abstrato. Apostar na sua criatividade será, com certeza, um
caminho para desfazer os nós que possam estar bloqueando energias vitais para a sua jornada em si
mesmo e no mundo.
No capítulo Fábrica dos Sonhos apontei para a expansão da imaginação, onde foi tecida e
tramada a teia que enreda o caminhar, o mergulho para dentro de si próprio. No Canteiro de Obras,
os adolescentes puderam efetivar suas escolhas pela imensa malha e, a partir de cada uma delas e,
por meio de suas mãos, desatarem os nós de seus pressentimentos sobre si próprios. Puderam
também perceber as possibilidades de encaixe das peças desveladoras da construção de si mesmos.
Face às diversas propriedades terapêuticas inerentes à modalidade expressiva construção,
vivenciada nesse processo arteterapêutico e as necessidades próprias da adolescência, concluo ser a
mesma altamente benéfica na formação desse adolescente. O seu poder em construir e em edificar
atua diretamente no desenvolvimento da identidade do sujeito, inclusive elevando-lhe a auto-estima. A
possibilidade de reconstruir amplia a sua capacidade organizativa e estruturadora, propiciando-lhes
melhor dinâmica em lidar com seus conflitos externos e, principalmente com seus conflitos internos.
Remete-os a uma postura mais equilibrada entre as suas emoções e a percepção do que pensam,
sentem, avaliam e intuem, na busca de uma conciliação entre razão e sentimento. Ressalto que esses
processos construtivos possuem uma imensa capacidade de reunir as partes dispersas, tanto na
esfera física como psíquica. Em muitos momentos, essa modalidade exerce a ação de compor,
propiciando ao adolescente caminhos que o levam a uma maior harmonização e reconciliação consigo
mesmo e integração com o meio em que vive. O conjunto das transformações físicas e psíquicas,
embutidas nos princípios da restauração, reforma, reaproveitamento e reciclagem, são imprescindíveis
para que esse adolescente possa vivenciar a plenitude de sua vida adulta, restaurando e resgatando
valores, muitas vezes, dados como perdidos. Importantíssimo também a possibilidade de reformular e
reciclar sentimentos, reaproveitar sensações, tornando-as prazerosas ou, simplesmente, menos
incômodas. Muito importante destacar que a construção permite ao adolescente deparar-se
constantemente com o erro, e em um processo permanente de fazer e desfazer, facilita-lhe a
convivência com dificuldades, aguçando-lhe o caráter criativo na busca de soluções.
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Dessa forma, entendo como respondido o questionamento inicial, ou seja, quais os benefícios que
esses processos construtivos trazem ao adolescente? Entendo que são como bálsamos em seu
caminhar na busca de sua própria estruturação e na ressignificação de valores que solidifiquem a sua
identidade. O fato de trabalhar com os princípios já citados garantem a sua aproximação com a tônica
do momento atual que é, sem sombra de dúvidas, o respeito e o cuidado com o nosso espaço
planetário e com a vida de cada ser humano. Além de todos os benefícios já apontados também podese afirmar que a modalidade em pauta faz com que o adolescente tenha um olhar mais cuidadoso e
respeitoso com o meio em que vive.
Tal conclusão foi possível, não somente a partir da apreensão de conhecimentos teóricos tomados
das referências acadêmicas existentes, mas também da observação dos contextos focalizados nos
dois canteiros de obras, tomados como campos de experiências e vivências operacionais acerca dos
benefícios da modalidade construção no caminhar do adolescente, revelados a seguir. Porém, antes
ratifico que o primeiro canteiro traduziu-se num processo arteterapêutico breve, em caráter focal, e o
segundo canteiro num projeto realizado em sala de aula conduzido com viés arteterapêutico,
extremamente oportuno para complementar essas observações e evidenciar os benefícios dos
processos construtivos no crescimento do adolescente como sujeito de si mesmo.
. Primeiro canteiro
Ao final do processo percebi que a modalidade construção contribuiu bastante para trabalhar
processos organizativos e estruturadores nesse grupo de adolescentes. O aumento do nível de
concentração do mesmo nas atividades desenvolvidas foi primordial para a sua melhor estruturação.
Possibilitou uma elevação na auto-estima, uma diminuição na agressividade. Do momento que o poder
de cooperação do grupo ampliou-se significativamente e que as suas reações emocionais tornaram-se
tranquilas, configurou-se-se para uma maior harmonização e equlíbrio internos. Os processos
construtivos promoveram um melhor lidar com a insegurança frente a propostas de novas atividades,
pois já se percebiam construindo, capazes de fazer alguma coisa boa. As atividades de construção
com sucata proporcionaram instantes de discussão e reflexão sobre os cuidados que devemos ter com
o ambiente e que cada um de nós tem responsabilidade nessa questão. Interagiram intensamente com
a idéia do agir local para proteger globalmente. O início da preocupação com o material utilizado,
anteriormente desperdiçado, e com a limpeza do setting arteterapêutico permitiram construir essa
compreensão.. É importante apontar que o menino que possuia baixo domínio de leitura e escrita
avançou obtendo sucesso. Evidentemente, todo o processo arteterapêutico contribuiu para isso, mas o
desenvolvimento do nível de concentração e organização da modalidade construção foram , com
certeza, fundamentais. A magia do renascer sempre presente nos processos construtivos, permitiram
a João da Luz

revisitar a si mesmo, na busca de seu caminho. Como o próprio conceito de

indivuação aponta, o seu objetivo não é a perfeição, mas a consciência de quem o indivíduo possa,
realmente, ser; que ele possa firmar-se em bases sólidas que não permitam a sua persona ultrapassar
os limites de seu próprio ser, tolhendo-lhe do uso e do gozo pleno de suas potencialidades.
Pelo acompanhamento do atendimento realizado, comparando o perfil inicial com o perfil do final do
processo, pela observação das inúmeras respostas dadas pelos participantes ao longo de todo o
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atendimento, pela constatação da mudança de postura comportamental posso

afirmar que a

modalidade construção agregou benefícios ao desenvolvimento desse grupo de adolescentes,
facilitando em muito a reconstrução de suas identidades e a escolha de seus caminhos. Para melhor
ilustrar os benefícios alcançados por esse grupo, ressalto que os gráficos 1 e 2 confirmam a ampliação
na capacidade de concentração e de organização do mesmo. Os gráficos 3 e 4 comparam

os

incômodos causados pelo erro no início e no final do processo, deixando claro que ao final do trabalho
a forma de lidar com o erro tornou-se mais natural, possivelmente menos estressante. O gráfico 5
traduz que o grupo percebeu que as atividades com sucata auxiliam numa conscientização ambiental,
ou seja, na percepção de sua responsabilidade frente à preservação do planeta.
. Segundo canteiro
Embora com operários de faixa etária mais avançada em relação ao primeiro canteiro, as dúvidas
ainda existentes constituíam-se em elementos fecundos na consolidação da nova identidade - quem
sou eu nesse mundo globalizado? As emoções contidas nos diálogos efetivados com as respectivas
produções realizadas durante o percurso, vistas conjuntamente com os resultados colhidos nos
interrogatórios permitem confirmar os benefícios proporcionados pela modalidade expressiva
construção aos adolescentes desse outro canteiro.
Como percebi anteriormente, a adolescência é um momento de resgate, face às inúmeras perdas dos
atributos e doações da infância. O fato do surgimento de uma nova identidade, por si só, já remete os
seus viajantes a processos construtivos, processos de elaboração e estruturação. Essa modalidade,
caracterizada pelos atos de fazer e desfazer, mobiliza constantemente energias que se traduzem em
transformações que dimensionam e redimensionam a capacidade criativa do adolescente, que nesse
momento, encontra-se em grande ebulição, tal qual o fogo alquímico de um caldeirão.
Interessante, a descoberta feita com esse grupo relativamente ao ato de errar. Em muitos
momentos, mostraram-se chateados com o processo construtivo, não pelo fato da construção em si,
mas simplesmente pelos erros cometidos durante o percurso das construções. A verdade é que o erro
era encarado, pela maioria do grupo, somente pelo lado negativo. Após essa tônica do grupo ficar
clara, foi possível tecer estratégias que vislumbrassem o lado positivo do ato de errar. A partir desse
ponto o grupo passou a perceber o erro como um evento que propicia o crescimento do ser humano,
em todas as direções. Ele começa a se ver melhor e com isso interage com o mundo de forma mais
fortalecida. Esse fato foi extremamente salutar, não só para o grupo de alunos e alunas ali inseridos,
mas principalmente acendeu o alerta para que tal fato também fosse vislumbrado no primeiro canteiro.
O ato de errar também era uma perturbação para os operários do mesmo e passou a ser vivenciado
de maneira mais consciente, sendo mais bem aceito, ampliando assim a capacidade avaliativa dos
mesmos.
As contribuições da modalidade em pauta são valiosas para todo o processo de estruturação
psíquica do adolescente, quando, por exemplo, do lixo vai ao luxo, reformando, restaurando ou
reaproveitando, marcando

com suas pegadas na areia o seu caminho. Mesmo que apagadas, o

percurso já foi feito e durante o trajeto muitas descobertas são incorporadas ao seu ser. Esse processo
construtivo do ser desdobra-se em duas vertentes, uma pessoal e a outra coletiva, ou seja, uma faz
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com que o adolescente enxergue para dentro de si mesmo a fim de que possa ver o outro e, vendo e
percebendo o outro interagir com o mundo; responsabilizando-se mais e mais por esse mundo amplia
o seu compromisso em respeitá-lo, preservá-lo, enxergá-lo em suas formas visíveis e invisíveis. Os
processos construtivos permitem esse mergulho em si mesmo e, por sua vez, uma melhor apreensão
de tudo que eclode em sua órbita.
Tal fato pode ser reforçado pelos resultados apurados nos interrogatórios e expostos graficamente.
Ali, a construção foi pontuada como um fazer prazeroso capaz de revelar estados de calma e irritação,
de ampliar a capacidade de concentração, traduzindo-se em boa estratégia para a ação de planejar.
Resultados evidenciaram que as manifestações de calma e irritação provinham diretamente do ato de
errar. A observação atenta ao gráfico 12 desvela que as sensações percebidas como desagradáveis
eram, exatamente, aquelas em que se descolavam, apagavam, desprendiam, ou seja, aquelas que
possuíam características corretoras. Tal constatação foi crucial no sentido de buscar formas de fazer
com que sentissem os erros como fator importante no seu crescimento como indivíduos. Embora treze
participantes vissem que os erros eram importantes nessa construção do ser humano, não sabiam
como lidar com eles e os outros 12 nem sequer reconheram alguma qualidade positiva no ato de errar
(quadro referente a pergunta 1 do final do processo). Nesse canteiro também ficou claro o poder da
construção junto ao quesito ampliação do poder de concentração do adolescente.
. Os dois canteiros
Tanto no primeiro como no segundo canteiro, a ampliação do poder de concentração traduziu-se
num indicador promissor na auto-estima do adolescente, na medida em que mobilizou as suas
potencialidades criativas, além do seu senso de cooperativismo e aceitação do outro, respeitando as
diferenças entre os seres o que, sem dúvida alguma, é um forte ingrediente para uma cultura de paz,
tão urgente em nosso mundo atual. Numa simples comparação pode-se dizer que o cimento prende o
prédio ao solo e a concentração, o indivíduo, ao mundo. Os tijolos empilhados e colados entre si
apenas, não se sustentam. É necessário algum suporte para cimentá-los ao chão.
Os processos construtivos por serem bastante complexos, no sentido de embutirem em si diversas
outras formas expressivas, mobilizam intensas camadas de energia psíquica, desvelando-nos a nós
mesmos. Assim, coloca-nos em vantagem frente às nossas dificuldades, permitindo que as mesmas
sejam vencidas com mais naturalidade.
Evidentemente, como viajante do espaço e do tempo que somos, sempre prontos a novos
aprendizados e descobertas, observamos que a vida emoldura-se em ciclos, por isso, as portas de
hoje devem permanecer abertas para que amanhã não interrompam o fluxo de nossas vivências. O
estudo aqui apresentado objetivou apenas a

sinalização de que se deve apostar na modalidade

expressiva construção como uma grande fonte de renovação do próprio ser humano, principalmente
no período da adolescência, onde as mudanças já lhes são inerentes. Dessa forma, cabe a
recomendação de que os estudos acerca de seus benefícios aos adolescentes possam ser
aprofundados. Estudos que possam dar mais visibilidade aos processos arteterapêuticos, como
desveladores de uma interação entre consciente e inconsciente poderão sero caminho para um mundo
ideal, que antes de ser vivido, deve ser sonhado. O ato do errar também merece atenção, pois neste
estudo se mostrou, antes de tudo, um entrave na vida dos adolescentes, em vez de uma porta para
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novas passagens e descobertas. Acredito que quem não se permite errar, não vivencia o caminho para
o acerto. É fundamental uma maior reflexão sobre a questão do erro na fase da adolescência a fim de
que possamos vislumbrar seres humanos mais solidários e colaborativos, tolerantes com os diversos
desnivelamentos existentes no mundo. Luz para iluminar as pegadas do viajante, que em algumas
passadas vai adiante, em outras permanece onde estava, mas em outras é preciso retroceder e pisar
em campos já pisados com passadas diferentes, mais firmes ou mais leves, não só para remarcar o
caminho, mas simplesmente para vivenciá-lo diferentemente! Fazer com a possibilidade de desfazer
facilita um olhar mais profundo para a necessidade de constantes transformações para que o ser
humano não se veja cristalizado em suas próprias verdades, sem capacidade de perceber outras
verdades. É preciso entender o brilho da vida. LUZ!

Imagem 77 – O brilho da vida

1

Produção do autor – 2008.

1
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Anexo 1
Os Ninguéns
Eduardo Galeano
As pulgas sonham com comprar um cão, e os ninguéns com deixar a pobreza, que em algum
dia mágico a sorte chova de repente, que chova a boa sorte a cântaros; mas a boa sorte não
chove ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, nem uma chuvinha cai do céu da boa sorte,
por mais que os ninguéns a chamem e mesmo que a mão esquerda coce, ou se levantem com
o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura.
Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de nada.
Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e mal pagos:
Que não são, embora sejam.
Que não falam idiomas, falam dialetos.
Que não praticam religiões, praticam superstições.
Que não fazem arte, fazem artesanato.
Que não são seres humanos, são recursos humanos.
Que não têm cultura, têm folclore.
Que não têm cara, têm braços.
Que não têm nome, têm número.
Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local.
Os ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata.
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Anexo 2
Favela
Vinicius Cardoso / Dalto Carreiro

Veio lá do alto um som pra ficar
Bateu tambor desceu ladeira
Surgiu bem no meio do fogo cruzado
E aí neguinho, tá ligado?
Ao som do Funk pancadão que vai Mexendo com você
“Tamu junto” misturado você não vai esquecer
Invadimos sua casa
Eu “To” no radio também “to” na tevê
Hoje o Funk carioca já faz parte de você
(Refrão 2x)
É o Funk aí
Favela vai descer
É pra mexer
É pra mexer com você
Favela de luxo de frente pro mar
Favela bairro
“Tu ta ligado”?
Tem favelado por todo lugar
Eu sou mais um
Eu tô na pista
Ao som do Funk pancadão que vai Mexendo com você
“Tamu junto” misturado você não vai esquecer
Invadimos sua casa
Eu “To” radio também “to” na teve
Hoje o Funk carioca já faz parte de você
(Refrão 4x)

