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RESUMO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Este estudo pretende investigar algumas contribuições da Arteterapia no processo de 

inclusão social e fortalecimento cultural de populações apartadas da cadeia de produção e de 

consumo. Com o intuito de ilustrar esta possibilidade, apresentamos o trabalho realizado, a 

partir do processo arteterapêutico, de abordagem junguiana, com um grupo do gênero 

masculino, dependentes químicos em tratamento. Nesta oportunidade,  foi possível verificar a 

atuação primordial das mãos na produção de uma nova forma de viver criativamente como uma 

saída da miséria tanto material como emocional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Arteterapia; cidadania; adicto; cultura; sustentatibilidade; mãos 
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ABSTRACT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 The objective of the present study is to investigate various ways in which Artherapy 

can promote social inclusion and cultural enrichment of people excluded from the 

production/consumption chain. As an illustration, we present a project using Arttherapy, based 

on a Junguian approach, working with a group of drug dependent males (undergoing treatment). 

We witnessed the fundamental importance of the hands as a pathway for psychic energy in the 

creation of a new, more creative, way of living, as a means of escaping both material and 

emotional misery. 
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           Venho de uma família do interior. Meu pai de Minas Gerais, minha mãe da Bahia. 

Ambos tiveram uma vivência intensa da roça, da simplicidade e da vida colhida a partir da terra.  

Vieram para a cidade grande e não perderam suas raízes, pois estavam plantadas em solo fértil e 

profundo.  A sobrevivência deles só foi possível a partir do trabalho honesto, que aprenderam 

com suas mãos. 

Meu pai, na juventude, aprendeu a arte de fazer pão, ofício que abraçou e serviu como 

sustento pessoal e de sua família.  Foi padeiro em Entre Rios de Minas e com isso, levava os 

pães que sobravam para alimentar os irmãos.  A arte de fazer pão ele aprendeu com sua mãe, na 

roça, e trouxe para a nossa família.  Ele não ganhou sua vida fazendo pão, mas tinha uma grande 

habilidade com as mãos. Meu pai consertava tudo e tinha sempre uma saída criativa para os 

impasses da vida material e afetiva.   

Minha mãe era uma exímia cozinheira. Ela dizia que o que fazia a sua comida ficar 

gostosa e diferente era a pitada de amor que colocava como ingrediente.  Este amor também se 

transformava principalmente em flores, quando se dedicava aos seus bordados. E, assim, ganhei  

de recordação uma toalha de mesa que bordou para meu casamento. Desta forma, fui criada e 

educada: com poucos recursos para o consumo e com bastante espaço para o sonho, para a 

inventividade e para a criação. 

A minha experiência desde muito pequena, tendo o trabalho como fonte principal de 

sobrevivência, possibilitou o interesse pela centralidade do trabalho na vida do ser humano.  Foi 

preciso criar saídas na minha vida familiar para ultrapassar dificuldades as mais diversas: desde 

psicopatologias ao suprimento de necessidades básicas.  A criatividade  para sobreviver 

expressa por meio do trabalho foi essencial.  Meus pais, mesmo com o parco salário para nos 

sustentar, nunca deixaram de estender as mãos com solidariedade e generosidade, que 

garantiram a união familiar e o amparo aos entes queridos temporariamente desvalidos de 

recursos e proteção para reconstruírem suas vidas.  A minha casa foi uma fortaleza no meio de 

uma tempestade de areia no deserto.  Enquanto o vendaval acontecia lá fora, dentro de casa 

brincávamos, bordávamos e sentíamos o cheiro da comida que vinha pelas mãos da minha mãe 

e o do pão, pelas mãos do meu pai. 

Foi assim que cheguei à Arteterapia, com um desejo enorme de materializar as minhas 

raízes através de uma energia criativa que estava, como um vulcão, entrando em erupção e 

precisando de uma forma.  Vim como um animal que procura seu alimento, pelo faro.  Logo nos 

primeiros encontros, tive a certeza de ter chegado a um lugar muito agradável, familiar e 

especial para mim, tal era a vivência de integração que experimentava nas diversas atividades 

propostas.   Uma experiência, entretanto, marcou, enriqueceu e integrou elementos da minha 
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psique que vinham clamando por uma forma.  Foi a confecção do estandarte, proposta pela 

professora Eliana Nunes, na disciplina Arte, Identidade e Cultura nas Sociedades 

Contemporâneas.  No estandarte estão representados os valores de um grupo, de uma família, 

de uma nação.  Então, meu estandarte quis homenagear os artesãos, que conseguem 

materializar, expressar, ligar, unir mãos, sensações, sentimento, pensamento e intuição para 

sustentar criativamente suas vidas.  Muitos desconhecem que este processo integrativo esteja 

acontecendo durante sua criação e, para tanto, a Arteterapia exerce um papel extremamente 

importante, pois ilumina o caminho de acesso ao autoconhecimento e construção da identidade 

do ser. 

Para confeccionar o estandarte, recolhi os retalhos que guardo em minha casa para 

qualquer eventualidade pessoal ou de quem precisar, conforme me foi ensinado.  Acredito que o 

fortalecimento desta intenção de possibilitar a mim e aos outros uma vida melhor tem se 

repetido ao longo desta minha caminhada com o objetivo de me integrar mais às minhas raízes e 

me unir ao todo.  Esta monografia pretende ser mais uma forma, necessária, de expressar, 

compor e conhecer um pouco mais de mim e aprofundar o meu processo de individuação.  A 

atitude pessoal de depurar, conhecer e mergulhar no meu caldeirão, em busca de 

autoconhecimento e transformação com o sentido de me acolher e me aceitar, abre caminho 

para olhar e incluir os outros que comigo dividem o espaço público.  Assim como o vivido em 

minha família, que o compartilhar das dores e dos prazeres nos tornaram mais próximos e mais 

solidários, da mesma forma acredito nesta atitude para com os grupos, que também têm o direito 

de exercer suas singularidades, por mais bizarras que sejam.  Só assim terão a oportunidade de 

integrá-las.  

O meu propósito, ao enfatizar as mãos como capazes de fortalecer a cidadania e dar 

sustentação à vida criando, é uma forma de disseminar e firmar as minhas raízes, recebidas dos 

meus ancestrais, da fé no potencial criativo do ser humano e na sua capacidade de 

transformação e, como conseqüência, transformar o mundo através do trabalho.  Considero estes 

princípios construtos importantíssimos que adquiri no seio da minha família, com a educação 

que recebi pela prática e vivência do amor que inclui.  Neste sentido, a arteterapia tem um papel 

fundamental de facilitar e contribuir para a fluência da energia psíquica pelas mãos, que dão 

forma às materialidades que produzem a integração de partes desagregadas do ser humano.  

Neste fazer, é preciso ir recolhendo os retalhos   das    experiências    de    outros  
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grupos, para construirmos uma colcha capaz de servir de abrigo às tempestades e ao sol e criar, 

no calor desta coberta, o pão que alimenta o corpo e a alma, fortalecendo ainda mais os 

nutrientes das minhas raízes que se ligam às raízes da árvore que dá a vida a todos.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Imagem 3 

 

Proponho-me a fazer este elogio da mão como se cumpre um dever de amizade. No 
momento em que começo a escrevê-lo, vejo as minhas mãos que solicitam o meu 
espírito, que o arrastam.  Elas estão aqui, essas companheiras infatigáveis que, 
durante tantos anos, fizeram o seu trabalho, uma mantendo o papel no lugar, a outra 
multiplicando sobre a página branca esses pequenos sinais apressados, obscuros e 
ativos.  Através delas o homem entra em contato com a solidez do pensamento. Elas o 
liberam.  Impõem-lhe uma forma, um contorno e, dentro da própria escrita, um estilo. 

 
Henry Focillon 

 
  

Quando se prepara uma comida sofisticada ou simplesmente um lanche para acalmar o 

estômago, é preciso ligar todo o corpo para suprir esta necessidade e as mãos são canais 

importantes para realizar esta tarefa.  As mãos, ligadas ao pensar, diferem o homem dos outros 

animais; elas criam, descobrindo maneiras, as mais diversas, de expressar, comunicar, formar, 

materializar a “imagin-ação”. Desde que o homem surgiu, dar forma e criar foram atitudes 

essenciais para garantir sua sobrevivência e a permanência da raça humana no planeta e, assim, 

se caracterizaram como tarefas essencialmente humanas. Esta capacidade de imaginar 

criativamente, necessária tanto para atender a um apelo do meio, como para saciar e equilibrar 

emoções, materializa-se através das mais diversas modalidades expressivas ao longo do tempo e 

foi definida por Ostrower (2008) como “um pensar específico sobre um fazer concreto” (p.32).  

Esta definição circunscreve a imaginação criativa dentro de um patamar da consciência e de sua 
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intencionalidade, pois aquilo que adquire forma traz em si um significado a ser comunicado no 

seu conteúdo expressivo.  Assim, o homem foi fortalecendo suas pegadas e deixando as marcas 

da criatividade ao longo da história.  A cultura é o grande legado para seus descendentes, sendo 

ela composta por um conjunto de atitudes, narrativas, imagens e mitos, que resgatam a história 

do homem desde os seus primórdios.   

 Como referência para desenvolver as idéias que permeiam o processo criativo da 

produção humana, será utilizado o pensamento de Fayga Ostrower (2008) que ressalta o ser 

humano criativo1 que acontece na interseção do consciente, do sensível e do cultural e que cria a 

partir de uma intenção, sem a qual não é possível falar em criação2.  É essencial enfocar este 

processo de integração de materialidades3, desde a matéria mais sutil até a mais densa, que dá 

origem a uma produção expressiva e que, principalmente, colocam estas materialidades num 

plano simbólico, que contem na forma registros que comunicam sobre o tempo, o espaço e o 

sujeito que produz. A autora também defende que arte e trabalho caminham juntos, pois no 

trabalho reside a necessidade a ser preenchida pela criatividade; portanto, é preciso que se tenha 

intencionalidade para dar prosseguimento a esta energia criativa que “amplia em nós a 

capacidade de viver”4.  As questões relativas à consciência e à intencionalidade que ordenam o 

fazer são essenciais no ato de criar e formar. Entretanto, é de suma importância considerar o 

trabalho dinâmico e simbólico do inconsciente também como participante primordial no 

processo criativo deixando marcas do humano ancestral coletivo e do indivíduo a serem 

identificadas, decifradas e reveladas.   

 Em se tratando de uma experiência em Arteterapia com base junguiana, desenvolvida na 

Casa de Acolhimento Maranathá para dependentes químicos, no Rio de Janeiro, pretende-se 

utilizar os conceitos de energia psíquica, inconsciente coletivo e processo de individuação 

definidos por Jung para darem suporte ao trabalho realizado, assim como para servirem de guia 

nas descobertas e análises do material simbólico, ou melhor, das materialidades que surgem no

                                                
1 Grifo da autora. 
2 OSTROWER, F., 2008, p.11. 
3 materialidade – Trata-se de formas significativas em vários planos, tanto ao evidenciarem viabilidades novas da 
matéria em questão, quanto pelo que as viabilidades contêm de expressivo, e, ainda, porque através da matéria 
assim configurada o conteúdo expressivo se torna passível de comunicação.  OSTROWER, 2008, p.33. 
4 IBID., p.31. 
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 processo. Na medida em que a energia psíquica é movimentada pelas experiências vividas e 

expressa nos materiais concretos, são trazidas à luz, notícias das imagens e conteúdos 

simbólicos que habitam o inconsciente. Philippini (2004) enfatiza que “os símbolos trazem para 

os indivíduos a possibilidade de conhecer, compreender, refazer, recuperar, rememorar, reparar 

estruturas e transcender”5, e estas ações são essenciais para o autoconhecimento de qualquer 

indivíduo e quando se trata da população em questão se torna um caminho importante a ser 

vislumbrado. Assim, as produções realizadas passam a compor um dossiê com registros 

psíquicos, que forma um mapa necessário para o aprofundamento no processo de individuação 

em que uma das funções é tornar o sujeito mais autônomo na sua caminhada criativa.  

No contexto da dependência química que permeia este trabalho, e que foi observada na 

instituição já mencionada anteriormente, pretende-se ressaltar o papel das mãos como 

condutoras da energia psíquica, que forma e transforma materialidades e tem todo o potencial 

para dar sustentação à vida, por meio do trabalho criativo e exaltadas no processo 

arteterapêutico. Esta constatação da importância das mãos que atravessa a história da 

humanidade e se apresenta em vários mitos, inclusive no Livro do Gênesis, com a criação do 

primeiro homem, se revelou ao observar o estado de alienação, abandono de si mesmo e 

anestesia em que os internos em questão se encontravam. Tendo como atividade principal a 

oração, muitos dormiam, ficavam parados olhando o passar do tempo, sem nada mais fazer até 

que chegasse a próxima hora de orar.  Viktor Frankl (1991), psicólogo e fundador da 

Logoterapia6, cita que “a busca por sentido certamente pode causar tensão interior em vez de 

equilíbrio interior. Entretanto, justamente esta tensão é um pré-requisito indispensável para a 

saúde mental”7.  E ainda mais que o “amor é a única maneira de captar outro ser humano no 

íntimo da sua personalidade”8. Este autor descreve em seu livro como sentiu e observou a si 

mesmo e as demais pessoas e seu comportamento, na situação-limite do campo de extermínio 

nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então o grupo arteterapêutico proposto teve como 

objetivo movimentar o interior individual e coletivo, na medida em que modificou a rotina da 

casa e estabeleceu um ritual a cada quinta-feira, diferente da ritualística que acompanha todo o 

consumo de drogas.  O ritual que a Arteterapia propõe é uma oportunidade de criar um espaço 

de exploração e passagem para criação e autonomia. A Arteterapia, então, pode ser concebida 

neste contexto como um ritual de passagem que, através da utilização dos materiais, possibilita a 

                                                
5 PHILIPPINI, A., 2004, p. 19. 
6 Logoterapia – Terapia baseada na busca do sentido e da autotranscendência, fundada por Viktor Frankl, 
psicólogo e autor do livro “Em Busca de Sentido”, Editora Sinodal,: RS, 1991. 
7 FRANKL, V., 1991, p. 100. 
8 FRANKL, V., 1991, p. 101. 
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modelagem de sonhos e projetos de vida.  Na outra polaridade tem-se à ilusão do aumento da 

criatividade e possibilidade de transcendência que as experiências com drogas podem 

proporcionar e que são fugazes, necessitando novamente de outra dose de qualquer substância 

alucinógena para se conseguir este suposto efeito.   

Nesta linha, o psicanalista junguiano Luigi Zoja (1992) esclarece que o uso de drogas 

estabelece, no mínimo, “dois efeitos típicos em relação à estrutura psicológica profunda”9, que 

são: a possibilidade de simbolizar mais facilmente, ou seja, fazer contato com conteúdos 

inconscientes, assim como modificar por um tempo a relação entre Ego e superego, a qual ele 

nomeia de “efeito hipertrófico” 10 

É importante ressaltar o efeito simbolizante das drogas, principalmente dos 

alucinógenos, conforme Zoja (1992), a propósito do significado do verbo simbolizar, que é 

definido como “lançar junto”. O adicto não só percebe os símbolos, mas também se sente parte 

deles. Esta experiência lhe dá um sentimento de totalidade, de restauração, de reconciliação não 

só naquele momento presente, mas numa extensão de tempo que transcende o instante e o inclui 

como parte do mundo, ancorado no tempo e espaço,  sentimento análogo ao de um neófito 

iniciado. Como o usuário pode continuar dialogando com algumas imagens contatadas num 

determinado consumo, “dificilmente com os alucinógenos se instaura a dependência e o círculo 

maníaco-depressivo, que, no entanto, constituem um risco com outras substâncias.”11 De acordo 

com Zoja o efeito hipertrófico, que facilita a extroversão e aumenta a coesão do grupo, estaria 

mais presente no álcool . A sensação de potência atingida com o consumo, seguida da 

impotência quando cessa o efeito da droga faz com que o usuário busque novamente o contato 

com a substância. Neste caso o consumidor não possui nenhum tipo de riqueza psíquica. Zoja 

evoca a imagem de um tesouro do qual se perdeu a chave e que é necessário investir novamente 

na embriaguez para encontrá-la, surgindo deste quadro a dependência, com a diminuição do 

intervalo entre as doses e o aumento do consumo. 

 O que nos interessa colocar neste contexto é a aproximação entre o consumo de 

drogas e o processo arteterapêutico, que tem as mãos como mediadora de ambas experiências.  

O primeiro evento evoca uma ritualização, uma simbolização agregada ao consumo, assim 

como uma busca por inclusão e pertencimento, pelo menos ao grupo de consumidores daquela 

substância. A Arteterapia, por sua vez, também estimula a evocação e produção simbólica, 

                                                
9  Zoja, L., 1992, p. 126. 
10Efeito hipertrófico do ego – Ego fica mais exposto e extrovertido (p. 126-127). 
11 PHILIPPINI, 2004, p. 69. 
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podendo o participante deste processo descobrir e experimentar um novo patamar mais 

consciente, mais prazeroso e que reafirma sua condição humana criadora e fazedora no mundo.  

Na união circular que une um pólo ao outro encontram-se as mãos no círculo formado a 

cada início de encontro na Casa de Acolhimento Maranathá, em torno do fogo, colocado no 

centro da roda, onde se movimentava, se dançava, centrando-se na respiração individual e 

buscando uma respiração grupal, com o objetivo de sentir-se mais integrado.  Assim, o mito da 

criação do mundo, a partir da visão judaico-cristã, servirá como complemento para as conexões 

simbólicas que se poderá fazer quanto à importância das mãos nos processos criativos mais 

naturais, ou seja, que tenha como referência a fluência do espírito pertencente à raça humana, 

conforme definido por Jung.  

Neste sentido, o objetivo deste estudo é investigar as conexões existentes entre as mãos, 

“como sensíveis instrumentos de captação do mundo”12 (interior e exterior) e um viver criativo, 

que tem o potencial de favorecer a inclusão do sujeito na sociedade e auxiliá-lo na 

transformação de expectador a protagonista de sua própria vida e da produção de cultura, o que 

fortalece sua atuação como cidadão. 

 Se nos detivermos um pouco em observar simplesmente a utilização das mãos diante dos 

avanços tecnológicos na contemporaneidade, chegaremos à constatação de que elas atuam muito 

mais a serviço da tecnologia do que para a valorização do ser humano através da produção de 

cultura e incentivo à autodescoberta e autoconhecimento, proporcionando uma participação 

mais consciente na vida social.  É muito provável que este fato se dê pela inserção de nossas 

imagens psíquicas em computadores que as transformam em conceitos e idéias. Como 

máquinas, usamos nossas mãos basicamente para digitar as teclas dos computadores que 

uniformizam nossas vidas e, muito pouco, as investimos na produção de objetos que levam a 

nossa marca. Estes objetos contam a história individual e da humanidade com a viabilização 

simbólica, que produzimos a partir de materiais, sensações, sentimentos, lembranças, intuições, 

enfim, criamos com toda a força do nosso corpo na sua totalidade.  A uniformidade esconde e 

omite a expressão da diversidade cultural e enfraquece o poder criador da humanidade, pois que 

só interessa àqueles que lucram com esta padronização. Não só isso, mas o fato de sermos 

produtores de criação, criadores, nos dá o direito de destiná-la para onde desejarmos, 

logicamente não favorecendo nem sustentando o sistema econômico, o que não vem de encontro 

aos interesses do Estado. Em contrapartida, as mãos igualam o sujeito na criação, que transmite 

                                                
12 PHILIPPINI, A., 2004, p. 69. 
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todo um conhecimento que não passa pela escolaridade, mas sim pela vivência e experiência 

filo e ontogenética.13  

Assim, as produções realizadas nos encontros do grupo de dependentes químicos da 

Casa de Acolhimento Maranathá carregam consigo símbolos das histórias de cada um, sendo 

um elemento que resgata a energia arquetípica da criação, necessária para transformações 

desejadas, religando-os à fonte primordial criativa e que os acolhe.  

Neste estágio pode-se observar, com o passar do tempo e da prática arteterapêutica, 

como se entrelaçam materialidade, forma, energia psíquica, símbolos e o resgate arquetípico 

integrante da produção.14  Também ficou claro que, à medida que o trabalho foi se realizando, 

as histórias pessoais trazidas para o grupo foram sendo retratadas nas suas produções.   

A motivação central a investigar neste estudo é como o processo arteterapêutico pode 

auxiliar no “religare” do sujeito, com o trabalho criativo, propiciando a inclusão social, o 

fortalecimento da cidadania e o  resgate de aspectos da auto-estima em um grupo de gênero 

masculino, incluindo egressos da população de rua, em tratamento de dependência química. 

Secundariamente, acredita-se ser importante a questão de como despertar a crença de que é 

possível criar a partir de refugos de materiais para dar sustento a si próprio assim como do 

grupo familiar.  

O presente estudo foi viabilizado a partir das bases metodológicas contidas nos modelos 

bibliográficos de pesquisa.  Pretendeu-se organizar um documento onde se pudesse ressaltar a 

importância das mãos na condução da energia psíquica presente na mitologia da criação do 

homem, com o potencial de dar sustento e sustentação à vida, incluindo-o socialmente.  Da 

mesma forma, investigar o papel do processo arteterapêutico como facilitador e fortalecedor da 

cidadania, no que diz respeito à inclusão social pela produção criativa, caracterizada pelo 

trabalho. 

 
O Capítulo I destinou-se à pesquisa do referencial teórico relativo à concepção de alguns 

autores envolvidos com a questão da criação e dos processos criativos, incluindo a produção de 

populações asilares, principalmente focado por Jung e Nise da Silveira.  Estas produções se 

encontram catalogadas sob o movimento artístico denominado “Arte Bruta” (Art Brut), termo 

cunhado pelo pintor francês Jean Dubuffet, por volta de 1945. 

                                                
13 Experiência filogenética e ontogenética – experiência adquirida pela espécie humana desde seu aparecimento no 
planeta, assim como pelo sujeito no seu curso de vida. Estas experiências foram registradas no DNA da espécie 
humana . (nota da autora) 
14 Granja, V. ( 1996), “O pensamento junguiano para o processo criativo.” In Revista de Arteterapia, Imagens da 
Transformação. Volume III. Pomar, RJ. 
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 No Capítulo II, procurou-se uma ligação com a mitologia da criação sob o ponto de vista 

judaico-cristão com o objetivo de ressaltar a importância dos mitos para a cultura, assim como 

constatar sua capacidade de realimentar a consciência coletiva e individual para que os símbolos 

possam se deslocar do inconsciente coletivo e individual possibilitando uma troca dinâmica e 

criativa entre estes sistemas que constituem o chamado Self Cultural. 

 O Capítulo III abordou o papel das mãos no processo arteterapêutico. O referencial 

teórico básico utilizado foi da Arteterapia, da Teoria Junguiana da Psique, entrelaçado com as 

colocações filosóficas de Focillon (1983) e Gouvêa (1989). A Arteterapia, então, é proposta e 

apresentada servindo como condutora, pelas mãos, da energia psíquica para a criação, 

procurando esclarecer, compreender, confirmar ou não o objetivo central do presente estudo por 

meio da escritora e artista plástica Fayga Ostrower .  

A caracterização e descrição do estágio realizado na Casa de Acolhimento Maranathá 

foram apresentadas no Capítulo IV, e as produções do grupo que participou do processo 

arteterapêutico foram elucidadas e inseridas no contexto do estudo. 

 Finalmente, ao Capítulo V foi reservado espaço para as conclusões e recomendações 

desta investigação. 
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CAPÍTULO I 

 

A CRIAÇÃO COMO IMAGEM DO HUMANO 

  

 

Imagem 4 

 

 

 

O homem cria, não apenas porque quer, ou porque 
gosta, e sim porque precisa; ele só pode crescer, 
enquanto ser humano, coerentemente, ordenado, 
dando forma, criando. 

Fayga Ostrower 

 

Ao longo da história, vários estudiosos, de diversas áreas, se ocuparam em pesquisar a 

criatividade como característica diferencial do ser humano, e os processos pelos quais flui a 

energia criativa. Rollo May, um renomado psicólogo existencialista, nascido em 1909, 

menciona em seu livro Coragem de Criar que a criatividade é a sequência natural do ser. Ele 

coloca como sendo essencial ter coragem para criar, e, para tanto, não é necessário excluir o 

desespero deste processo, muito pelo contrário, “coragem não é a ausência do desespero, mas a 

capacidade de seguir em frente, apesar do desespero”15.  Mais adiante, o autor afirma que “a 

principal característica dessa coragem é originar-se no centro, no interior do nosso eu, pois do 

contrário nos sentiremos vazios. Portanto, o compromisso em que nos engajamos só é autêntico 

quando originado no centro do nosso ser”16. Assim, concebe cinco tipos de coragem e a sexta é 

a coragem criativa, definida como sendo “a descoberta de novas formas, novos símbolos, novos 

padrões segundo os quais uma nova sociedade pode ser construída”17 .    

Seguindo esta trilha, a artista plástica Fayga Ostrower em Criatividade. Processos 

Criativos afirma que a natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural, onde os 

próprios valores da vida são moldados. Criar é uma necessidade orgânica, inerente ao indivíduo, 

caracterizando-o como um ser único. A criação, ou seja, algo que se materializa,  se realiza no 

seio de uma determinada cultura e assim pode ser compartilhada socialmente,configura-se como 

uma fonte de estímulo para outras produções, que passam a integrar e documentar a cultura 
                                                
15 MAY, R., 1982, p. 10. 
16 IBID. 
17 IBID., p. 19. 
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local, transformando, interna e externamente, o sujeito e a sociedade18. Deste modo, pode-se 

dizer que a criatividade está para o humano, assim como a criação está para todas as culturas e 

nasce imersa nos seus costumes e valores.   

Outra vertente também introduzida pela autora é a idéia de que criar também é dar forma 

a alguma coisa. Ela explicita que a forma a que ela se remete é “como uma estruturação, não 

restrita à imagem visual”, mas sim à capacidade de originar o novo, podendo ser este novo, 

fenômenos, novas coerências, novas combinações.  O que se estabelece a partir da percepção é o 

reflexo de uma ordem interior que está sempre ávida por significados.  Na união desses dois 

requisitos, ordenação e busca significados, se insufla a profunda motivação humana de criar 19.   

  Tanto May (1982) quanto Ostrower (2008) consideram que a criatividade está presente 

não só no trabalho artístico, mas em todo o processo de fazer, de dar forma.  Ostrower menciona 

que “mais do que ‘homo faber’, ser fazedor, o homem é um ser formador”20.  May (1982) diz 

que “a criatividade está no trabalho do cientista, como no do artista; do pensador e do esteta; 

sem esquecer os capitães da tecnologia moderna, e o relacionamento normal entre mãe e 

filho.”21   

Ambos os autores concebem a criatividade e os processos criativos como aspectos 

inerentes ao ser humano e presentes em tudo que por ele é realizado.  E por ser uma força que 

nasce no interior e o reflete no mundo exterior, dito por Ostrower e por May, nasce no centro do 

ser, o que for criado será a imagem e semelhança do seu criador. É importante ressaltar, mais 

uma vez, o quanto o processo de criação e a própria criação em si, como menciona Ostrower 

(2008), é contextual, ou seja, referente à inserção do indivíduo tanto no seu nicho familiar 

quanto no seio sócio-cultural e econômico. 

As sociedades rurais, por exemplo, têm uma enorme preocupação e cuidado com a 

natureza, já as sociedades urbanas somente na contemporaneidade estão acordando para a 

necessidade de preservação do seu habitat. Este pode ser um dos motivos das enormes 

catástrofes ambientais relacionadas ao descaso do homem com o meio ambiente22. Estas 

diferentes visões de mundo de ambas as sociedades também se refletem tanto nos seus 

processos de criação quanto nas criações em si que certamente irão estar inseridas nos 

respectivos contextos.   

                                                
18 OSTROWER, F., 2008, p.11. 
19 IBID, p. 5, 9. 
20 IBID, p. 9. 
21 MAY, R., 1982, p. 39. 
22 CUÉLLAR, J.P. de, 1997, p. 288. 
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O artesão da Imagem 4, apresentada no início deste capítulo, utilizou uma nesga da 

palma do coqueiro para produzir uma flor, um grilo e um peixe no ato da  pescaria. Alguém 

poderia achar estranho que na ladeira do Pelourinho, em Salvador (BA), pudesse se deparar com 

tais produções apresentando símbolos tão ligados à vida mais rural. Entretanto, estas criações 

surgem em uma cidade habitada por migrantes em condições, muitas vezes degradantes, 

revelando marcas do meio-ambiente e da história de vida do criador.  

Assim, os artesãos vão se somando à comunidade, na construção da cultura e do folclore, 

se constituindo como cidadãos produtores tanto da história de um grupo comunitário como da 

sua própria história. Neste sentido, o processo arterapêutico tem muito a contribuir, para 

propiciar a eclosão de novas formas de viver criativamente, proporcionando, através da ação 

facilitadora da produção e elaboração de símbolos, sugestões para saídas inovadoras de uma 

existência acomodada.    

  

1.1  Criatividade e cultura 

 

   Imagem 5 

 

 

 

 

A arte da rua pode ajudar a salvar,  
reabilitar ou dar nova vida a áreas ameaçadas 

 de demolição, de abandono ou de esquecimento. 
 

Javier Perez de Cuéllar 

 

 

 

Cuéllar (1997) menciona que segundo a concepção de desenvolvimento humano 

como “um processo que fortalece e amplia a liberdade efetiva de um povo em busca da 

realização dos objetivos por ele valorizados”23, a cultura assume um papel importante na medida 

em que “confere sentido à nossa existência”24, já que a visão de mundo de um povo está 

diretamente influenciada por ela e vice-versa. Assim, a cultura além de produzir crescimento 

                                                
23 CUÉLLAR, J.P. de, 1997, p. 30. 
24 IBID, p. 32. 
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econômico, produz, concomitantemente, desenvolvimento humano. Tal visão conecta 

diretamente desenvolvimento e cultura e, muito mais do que isto, todos os esforços no sentido 

do desenvolvimento convergem para o fortalecimento da cultura.  Com esta afirmação cultural, 

pode-se investir no desenvolvimento individual e social tendo como possíveis alvos a 

valorização da identidade pessoal e/ou de um povo, a possibilidade de auto-sustentação 

econômica do sujeito e/ou de um grupo e o aumento da autoestima tanto individual quanto 

social.  Este tripé que tem como tema a auto-percepção, irá influenciar na produção como 

imagem do ser ou de uma comunidade no mundo, revertendo para si os ônus e bônus da energia 

investida.25  “A criatividade constitui patrimônio tanto dos ricos como dos pobres, tanto da 

maioria como da minoria, tanto dos instruídos como dos analfabetos.”26 

 

 

1.1.1  A cultura e suas histórias 

 

 

Imagem 6 

 

 

 

 

 

A criação se desdobra no trabalho porquanto este traz 
em si a necessidade que gera as possíveis soluções 
criativas. Nem na arte existiria criatividade se não 
pudéssemos encarar o fazer artístico como trabalho, 
como um fazer intencional produtivo e necessário que 
amplia em nós a capacidade de viver. 

Fayga Ostrower 

 

Nas ruas da cidade de Salvador, Bahia, os artesãos se multiplicam e fazem de sua 

arte uma forma de sobrevivência.  Vários trabalhos se destacam pela diversidade de materiais, 

formas e estilos.  De repente, a peça apresentada na Imagem 6 se junta a outras de tamanhos e 

formas diferentes.  Ao indagar o artesão, que expunha seu trabalho numa calçada, em frente à 

praia, sobre o material utilizado, ele declarou que esculpia suas fachadas no tronco da cajazeira, 

que existe em abundância na região. Assim, a utilização de recursos naturais, que não 

necessitam de grande investimento financeiro do artesão, revela uma    profusão de objetos 

artesanais nas ruas de Salvador, e marca a produção não só desta cidade, mas da região 

                                                
25 CUÉLLAR, J.P. de, 1997, p. 106. 
26 VATSYAYAN, K. apud CUÉLLAR, J.P. de, 1997, p. 107. 
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Nordeste.  Este aspecto fortalece a identidade do grupo e da organização social e comunitária, 

na forma mencionada por Cuéllar:  

 

De produção de energia cultural; de superação de sentimentos de 
inferioridade e alienação; de educação e conscientização; de promoção da 
criatividade e da inovação; de estímulo ao discurso democrático e à 
mediação social; de auxílio ao desafio da existência de diferenças culturais 
e de ingresso direto no sistema econômico pela produção de bens e 
serviços culturais.27 

 

As produções artesanais, neste contexto, contam a história do grupo social, suas 

dificuldades de sobrevivência, sua realidade cotidiana, seu meio ambiente que vão delineando, a 

partir de uma visão grupal, caminhos de mudança, de acomodação e de inovação.  Estas trilhas 

servem também de bússola para o trabalho de investigação arteterapêutica e podem promover a 

percepção do lugar  onde se está, e uma visão mais clara do percurso que se quer fazer para que 

os objetivos sejam alcançados.  Quando se contempla a expressão cultural visando o 

desenvolvimento humano realmente tem-se a valorização da identidade e da criatividade do 

grupo.  Ao contrário do que acontece quando somente se visa à obtenção de resultados, 

geralmente econômicos, o que certamente ocasiona mudanças e ajustes na forma de pensar, de 

se comportar e de produzir28, que muitas vezes está vinculada a processos familiares antigos, 

que se perpetuaram até os dias atuais. Assim, há o enfraquecimento de uma cultura, ao invés de 

seu fortalecimento.  

  Neste sentido, tanto a utilização de materiais, quanto de materialidades, na produção 

revela o ser ou o grupo no que tange aos seus pensamentos, sentimentos, sensações e a cultura.  

São símbolos que eclodem do inconsciente pessoal e coletivo e são partes constitutivas do que 

vem a se chamar de cultura.  

 

A cultura de um país reflete, portanto, sua história, seus costumes, suas instituições e 
atitudes, seus movimentos sociais, seus conflitos e suas lutas, e suas configurações de 
poder político no âmbito interno ou mundial.  A cultura é, por conseguinte, dinâmica, e 
está em evolução contínua.29 

 

 

 

 

 

                                                
27 CUÉLLAR, J.P. de, 1997, p. 109. 
28 IBID. 
29 IBID., p. 34. 
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1.2  A criatividade como força social 

 

Para ilustrar a composição dos processos criativos, da criatividade e, por fim, da criação, 

citaremos o psiquiatra Carl Gustav Jung e sua teoria sobre a psique. Ele, acreditando nesta força 

criativa que nasce no interior, no centro do ser, utilizou-se da viagem ao seu próprio mundo 

interior, e, não só da exploração e compreensão dos conteúdos inconscientes dos seus pacientes, 

para firmar as bases de um conhecimento científico da psique e ampliar a concepção de 

inconsciente. A experiência, o estudo e a valorização de sua intuição criativa lhe propiciou 

construir uma obra que é resultado de sua investigação das profundezas da alma humana30. Na 

medida em que foi confiando no seu caminho e desejando evitar ser tendencioso, justamente 

pelos seus preconceitos e condicionamentos, sempre utilizou documentação e fontes históricas 

para comparar com suas investigações dos sonhos assim como dos conteúdos simbólicos.  Com 

este pensamento, Jung concebia o homem de um ponto de vista holístico, ou seja, visando à 

totalidade que engloba o individual e o cultural31.  

A sua responsabilidade ética e moral o levava a uma grande preocupação em provar que 

os conteúdos de sua investigação pessoal tinham eco em outros seres humanos, correlacionando 

as manifestações de sua psicologia ao contexto cultural. Nesta busca de compreensão de si 

mesmo e das origens do ser humano, Jung encontrou na Alquimia as raízes de sua psicologia do 

inconsciente32.  Ele foi seguindo pelo seu caminho e buscando uma correlação com a historia de 

todos os tempos, justamente se baseando no seu próprio construto de um inconsciente que rege 

o coletivo.  Nas fases do processo alquímico ele correlaciona etapas do processo psicoterápico, 

que expressa os movimentos do percurso de individuação, dividindo em quatro fases: o 

autoconhecimento, o autodescobrimento, a autotransformação e a auto-iluminação, que, 

respectivamente, correspondem às fases alquímicas: confissão ou nigredo, esclarecimento ou 

albedo, educação ou citrinitas e transformação ou rubedo, que é a fase vermelha ligada aos 

metais mercúrio e ouro, onde os alquimistas esperavam a materialização da pedra filosofal.  Na 

psicologia junguiana é quando os opostos se juntam, formando a totalidade, e então ocorre a 

transformação e a integração33. 

Jung realizou em si mesmo um inegável processo de autoconhecimento e de 

transformação pessoal, e sua criação, sua obra, é, no mínimo, sua imagem e semelhança, tendo 

sido elaborada a partir das incursões no seu mundo interior, e contribuíram com  a materialidade 

                                                
30 GRINBERG, 2003, p. 4. 
31 IBID., p. 47-49. 
32 MEDNICOF, E., 2008, p. 119-121. 
33 IBID., p. 121. 
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necessária para originar as bases de um conhecimento científico da psique.  Esta materialidade 

permeia todo o processo de criação e compõe todos os tipos de produções advindas da criação.  

Materialidade “é tudo que está sendo formado e transformado pelo homem”34. Este conceito tem 

ressonância na obra de Jung no sentido de que as materialidades se colocam num plano 

simbólico, já que, na forma como se organizam, estão inseridos modos de comunicação35. Jung 

comunicou suas idéias, tendo-as organizado em volumes que compõem uma coleção, composta 

por materialidades como papel, tinta, cola, enfim, materiais que constituem os livros; mas 

também pelas substâncias de suas sensações, sentimentos, intuições e que não podemos nem ver 

nem pegar, mas temos condições de viver e experienciar, passando pelo processo analítico 

junguiano ou então lendo sua obra. Pelo que se observa na literatura, a psique de Jung, povoada 

por imagens advindas de sonhos, lembranças, fantasias, foi a própria inspiração para base do seu 

método de tratamento, principalmente levado a termo com os esquizofrênicos.  “A atitude de 

Jung era tratar os casos de esquizofrenia como se fossem psicógenos e curáveis por meios 

exclusivamente psicológicos”36.  Nas palavras do próprio Jung:  

 

Quando você realiza um trabalho pioneiro, terá de ser capaz de dar crédito a suas 
próprias intuições e segui-las mesmo correndo o risco de errar. Fazer um diagnóstico 
exato e menear a cabeça gravemente face a um mau prognóstico, é o aspecto menos 
importante da arte médica.  Isso poderá mesmo paralisar seu entusiasmo e em 
psicoterapia o entusiasmo é o segredo do sucesso. 37 

 

 

. O seu contato sistemático com estas imagens e uma total entrega ao impulso 

inconsciente foi conduzindo-o a um aprofundamento neste caminho, criado na medida do 

caminhar. Desta conversa consigo mesmo, com seus outros existentes dentro de si, e com o 

mundo que o cercava, o seu trabalho foi se fazendo.  “O trabalho é a expressão do meu 

desenvolvimento interior”38, escreveu Jung.  Criação e individuação se encontram.  Desta 

forma, o seu trabalho é fruto do individual e do coletivo, do seu desenvolvimento pessoal e da 

cultura em que estava inserido, conforme o que já foi dito anteriormente sobre este assunto. 

 
 
 
 
 

                                                
34 OSTROWER, 2008, p.31. 
35 IBID., p. 31. 
36 SILVEIRA, N., 1982, p. 96. 
37 JUNG, C.G., C.W. 3, p. 248 apud  SILVEIRA, N., 1982, p. 96. 
38 JUNG, FREUD E A PSICANÁLISE, §774 apud  MEDNICOF, E., 2008. 
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1.3 Populações asilares: criação bruta 
 
 

 

Imagem 7 

 

 

 

O que importa é o indivíduo dar forma, mesmo 
que rudimentar, ao inexprimível pela palavra: 
imagens carregadas de energia, desejos e 
impulsos. Somente sob a forma de imagens a 
libido poderá ser apreendida viva, e não esfiapada 
pelo repuxamento das tentativas de interpretações 
racionais.   

Nise da Silveira  

 

Jung parte da premissa de que as imagens produzidas pela função imaginativa do 

inconsciente são cartografias do que acontece internamente na psique.  A energia psíquica se 

traduz em imagens simbólicas ou mitologemas, que são fragmentos de significado presentes na 

estrutura das narrativas míticas, e para se conseguir chegar perto de seus significados é 

necessário um outro tipo de linguagem que não a racional, mas a que remete as raízes da 

humanidade 39 .  Pensamento que faz sentido ao se traçar uma analogia com o mencionado no 

item anterior, em que a cultura influencia profundamente nas produções e expressões humanas e 

vice-versa.  Os mitos fazem parte das raízes da humanidade e foram sendo constituídos pelo 

próprio homem assim como também constroem a cultura.  As imagens mitológicas, diz Jung, 

“são a linguagem inata da psique em sua estrutura profunda”40.   

Muitas vezes as imagens que emergem, clamando por expressão e forma, são 

resgates de representações ancestrais que compõem um dossiê coletivo da humanidade e que se 

apresentam como símbolo, fazendo a ponte entre inconsciente e consciente. Têm como uma das 

possíveis funções dar ao sujeito a possibilidade de integração de partes suas em conflito. 

Silveira (1992) menciona que “dos estratos mais profundos da psique podem também emergir 

imagens configuradas em disposições herdadas da psique, imagens arquetípicas, ricas em 

arcaísmos e motivos mitológicos reativados pela situação presente daquele que as visualiza ou 

as sonha.” 41.  Jung, por sua vez, afirma que tudo que se nos 

                                                
39 CAMPBELL, J., 1990, p. 138. 
40 JUNG, C.G. Obras Completas, 10, p.339. 
41 SILVEIRA, N., 1992, p. 82. 
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apresenta como realidade imediata consiste em imagens bem configuradas e que, portanto, nós 

vivemos, na verdade, somente num mundo de imagens.42  

Assim, os seguidores deste caminho imagético, proclamado por Jung, vêm cuidando 

e tratando de seus pacientes por meio de trabalhos expressivos com todo o tipo de materiais.  

Esta terapêutica surge como uma alternativa para construir e reconstruir as imagens, “como um 

profundo documentário psíquico, tanto para a coletividade, como para cada indivíduo em sua 

existência singular”43.  Este documentário se expressa com o uso de materiais capazes de criar a 

partir  do abstrato dos sentimentos, das sensações, dos pensamentos, dos sonhos, de tudo o que o 

sujeito vive internamente e consegue expressar e dar forma através destas materializações, que 

também transmitem a existência e comunica o que não se pode ver apenas sentir. Este é um dos 

caminhos percorrido pela Arteterapia. 

A Dra. Nise da Silveira introduziu um trabalho pioneiro no Brasil no Instituto 

Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro, nos idos de 1946. Como ela mesma relata, o seu Atelier 

de Pintura dentro do setor de Terapêutica Ocupacional foi tomando um lugar de destaque, e de 

interesse cientifico e artístico.  Uma força que produzia imagens podia conviver em harmonia 

com personalidades desagregadas.  Este atelier abrigava pacientes esquizofrênicos que 

produziam abundantemente imagens do inconsciente: 

 

O atelier de pintura me fez compreender que a principal função das atividades na 
Terapêutica Ocupacional seria criar oportunidade para que as imagens do inconsciente 
e seus concomitantes motores encontrassem formas de expressão. Numa segunda 
etapa viriam as preocupações com a ressocialização.44 

 

Na sua busca de penetrar no mundo interno do esquizofrênico, conforme suas 

próprias palavras, ela seguiu o caminho iniciado por Jung se aprofundando, cada vez mais no fio 

mítico que pode vir a dar sentido aos comportamentos e expressões tão incompreendidos e 

estranhos que se apresentam no processo psicótico. 

É importante ressaltar o quanto o registro das imagens dos pacientes, desde a crise 

psicótica, revela o caos e vai também se modificando na medida em que o paciente vai 

conseguindo encontrar uma caminho de contato com o momento do então presente. 

Esta terapêutica que busca, através de um mergulho na psique, penetrar na alma humana 

através de uma metodologia imagética revolucionou a psiquiatria, no sentido de que começou a 

tratar esta população esquizofrênica de forma mais humanística, procurando lançar 

                                                
42 JUNG, C.G.  Obras Completas, 8, p. 383. 
43 PHILIPPINI, A., 2004, p. 13. 
44 SILVEIRA, N., 1982, p. 13. 
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um novo olhar sobre a configuração dos delírios, alucinações, gestos, imagens estranhas que 

eram pintadas ou modeladas.  A produção mítica e os registros da história da humanidade 

servem como substrato essencial para instrumentalizar esta incursão.  

Ao se estudar a produção de imagem de pacientes esquizofrênicos e, hoje, esta 

metodologia já pode ser aplicada a todos, pode-se encontrar novos caminhos e chaves que 

abrem para olhar e significar uma vida sob uma perspectiva mais humana, integrada e saudável. 

Também há que se indagar sobre o processo de cura que se instaura juntamente com a produção 

de imagens. É fato que alguns dos pacientes presentes nos relatos tanto de Jung quanto de 

Silveira foram encontrando um caminho de luz e agregação psíquica à medida que foram 

trabalhando nos ateliês terapêuticos tanto de um quanto de outro e alguns, inclusive, viveram 

processos de alta da Instituição.  

Então podemos retomar neste ponto as colocações de May (1982),  onde ele exalta a 

“coragem criativa”  e a coloca como essencial para que o ser humano possa descobrir novas 

formas e símbolos, assim como novos padrões para se construir uma nova sociedade.   Seguindo 

a mesma trilha, Ostrower (2008) afirma que a criação acontece na cultura e assim pode ser 

compartilhada socialmente. Este fato já trabalha a favor da socialização tão importante no que 

diz respeito à população contemplada pelos psiquiatras em questão. E mais, a própria criação 

em si engloba a todos na medida em que emana do ser humano, é inerente a ele e não o 

abandona, nem quando sua psique, seu campo, é invadido por forças estranhas que estiveram, 

possivelmente, por muito tempo, aprisionadas em algum lugar do ser.  Para reunir a produção de 

“pessoas estranhas aos meios artísticos”45, que, no entanto, não deixam de criar e de expressar 

sua criatividade, Jean Dubuffet criou o termo Arte Bruta, que pretende-se abordar, a seguir, 

alguns aspectos. 

 

1.3.1 Arte bruta: um olhar inclusivo 

 
A Arte Bruta caracteriza produções “que nada devem aos padrões culturais da arte, 

tendo por autores pessoas obscuras, estranhas aos meios artísticos profissionais.”46  Este 

conceito foi criado pelo pintor francês Jean Dubuffet, em 1945, que o define como “produções 

de toda espécie - desenhos, pinturas, bordados, modelagens, esculturas, que apresentam um 

                                                
45 SILVEIRA, N., 1992, p. 88. 
46 IBID. 
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caráter espontâneo e fortemente inventivo, que nada devem aos padrões culturais da arte, tendo 

por autores pessoas obscuras, estranhas aos meios artísticos profissionais.” 47 

 No entender de Barbosa48, que desenvolve a idéia de multiculturalidade na educação 

estética, há uma necessidade de fortalecimento da diversidade cultural que não seja pela 

multiculturalidade aditiva, prática muito comum na contemporaneidade. Este conceito é 

definido como a adição de alguns aspectos de uma outra cultura na cultura dominante.  Neste 

sentido, a Arte Bruta surge na direção desta corrente multicultural, quando valoriza o trabalho 

de sujeitos desconhecidos do mundo das Artes e inclui a produção de desviantes e pessoas que 

vivem à margem da sociedade, dando a ela visibilidade, organização, estruturação e identidade.  

Esta atitude não discriminatória coloca em pauta uma discussão política acerca das questões dos 

deficientes mentais, concedendo-os uma igualdade ou, pelo menos, uma possibilidade de poder, 

numa época em que esta mentalidade significava muito pouco com respeito às diferenças. 

A Dra. Nise da Silveira, na seção de Terapêutica Ocupacional do Centro Psiquiátrico 

Pedro II, no Rio de Janeiro, no período de 1946 a 1974, foi introduzindo atividades diversas que 

atingiu dezessete oficinas, dentre as quais sapataria, cestaria, teatro, jardinagem, música, 

carpintaria, encadernação, recreação, modelagem, pintura, xilogravura. Foi, então, quando em 

1952, surgiu o Museu de Imagens do Inconsciente, que foi criado para abrigar as produções dos 

pacientes esquizofrênicos da Instituição.49 Outros espaços similares já existiam anteriormente 

como, por exemplo, a coleção de Heildelberg com desenhos, pinturas e bordados de doentes de 

várias clínicas e nacionalidades, e foi iniciada provavelmente por Emil Kraepelin, Diretor da 

Clínica de 1890 a 1903.  Publicação importante acerca desta mencionada coleção foi escrita por 

Hans Prinzhorn, Expressões da Loucura de 1922, elucidando o valor estético das obras nela 

contidas e artistas como Paul Klee, André Breton e outros se mostraram fascinados pela 

espontaneidade dos trabalhos.   

Enfim, a Arte Bruta parece surgir para socializar a possibilidade de todos produzirem 

algum tipo de arte e não restringi-la a um pequeno grupo, assim como para acolher e valorizar a 

capacidade de criar que é própria da espécie humana.   

Neste sentido, o próximo capítulo se ocupará de alguns aspectos da mitologia e do 

imaginário da humanidade, no que tange uma, dentre várias, cosmogonias da criação. Então, a 

seguir, será contemplada a criação do homem na visão judaico-cristã, onde tanto o espírito, o 

sopro divino, quanto a matéria, a mão, serão exaltados como ingredientes essenciais à criação, 

                                                
47 SILVEIRA, N., 1992, p. 88. 
48  http://www.museuimagensdoinconsciente.org.br/pdfs/flores.pdf, 08-02-09. 
49 SILVEIRA, N., 1982, p. 11. 
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assim como à caminhada heróica, humana, no sentido da  individuação.  É nela onde o humano 

e o divino se encontram. É na criação onde tudo isso acontece e este aspecto tem se mostrado 

estar inscrito no inconsciente coletivo, que tudo guarda e tudo revela através dos símbolos. 
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CAPÍTULO II 

 

MITO E IMAGINÁRIO:  FIOS QUE UNEM A HUMANIDADE 

 

 

 

 

Imagem 8 

 

 

 

Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob 
todas as circunstâncias, os mitos humanos têm 
florescido; da mesma forma, esses mitos têm sido a 
viva inspiração de todos os demais produtos possíveis 
das atividades do corpo e da mente humanos. Não 
seria demais considerar o mito a abertura secreta 
através da qual as inexauríveis energias do cosmos 
penetram nas manifestações culturais humanas. 
 

Joseph Campbell 
 

 

 “A civilização humana é um mosaico de culturas diferentes”, assim, Cuéllar50 

defende sua idéia de que os esforços no sentido do desenvolvimento cultural muitas vezes 

fracassaram justamente porque muitos projetos de desenvolvimento não consideraram a 

importância do fator humano na sua constituição.  O fator humano a que o autor se refere é “a 

teia complexa de relações, crenças, valores e motivações existente no centro de toda cultura”, 

diz ele.  Nesta teia está circunscrito o imaginário popular, que é composto por mitos, lendas, 

contos, casos, crendices, superstições, etc, que revelam sentimentos e que constituem a cultura 

de um povo51.  A história da humanidade, contada através deste imaginário, é um fio que une 

todos os povos e o elemento de união se materializa com o símbolo que significa, 

etimologicamente, “aquilo que une”52.    

 Na Psicologia, Carl Jung firmou as bases de um conhecimento científico da psique, e 

postulou que a própria energia psíquica possui uma tendência instintiva para a espiritualização. 

Jung utilizava a palavra espírito para se referir a uma força natural como o instinto biológico e 

não como instintividade bruta.  Em sua opinião, é através do espírito que os símbolos,  as 

imagens dos   sonhos, as   fantasias, e as   manifestações culturais são criados. Esta energia 

quando não é despendida na satisfação dos instintos pode ser dirigida 

                                                
50 CUÉLLAR, J.P. de, 1997, p. 10. 
51 LÓSSIO, R. – http://www.fundaj.gov.br/geral/folclore/lendastextos.pdr.22-11-08. Acessado em 22-08-08. 
52 GRINBERG, L.P., 2003, p. 104. 
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 para atividades culturais e espirituais, por exemplo. Quanto mais satisfeitas as necessidades 

biológicas, mais energia se terá para investir na cultura e na espiritualidade53.   

 Em termos do indivíduo, a energia psíquica flui do inconsciente para o consciente 

estabelecendo uma comunicação simbólica, que é a linguagem do inconsciente. Esta linguagem 

é expressa através dos sonhos, fantasias que comunicam aquilo que o consciente ainda não 

reconheceu e nem formulou em conceitos. Os símbolos podem ter vários significados, que nem 

sempre, são completamente desvendados.  O sonhador deve fazer a interpretação desses 

símbolos, pois somente ele irá descobrir e ter acesso aos significados, mas logicamente, é 

possível a colaboração de um facilitador neste processo. Assim, alguma parte destes símbolos 

pode ser revelada, mas, como há uma gama enorme de significados dependendo do contexto em 

que estão inseridos, facetas de seus mistérios ficam guardadas no inconsciente54.   

 Um conceito que diferenciou profundamente a psicologia de Jung foi a proposição 

de um “inconsciente coletivo”.  Ele considerava esta instância a camada mais profunda da 

psique, estando nela guardada a memória do passado ancestral do homem.  Jung menciona que é 

neste lugar onde ficam depositadas as imagens virtuais, comuns a todos os seres humanos55.  Os 

mitos, que compõem a cultura de um povo, retratam esta memória ancestral e possibilitam um 

acesso direto ao inconsciente coletivo. É nesta camada que todos os seres humanos são iguais. O 

próprio Jung diz: 

 

Do mesmo modo que o corpo humano apresenta uma anatomia comum, sempre a 
mesma, apesar de todas as diferenças raciais, também a psique possui um substrato 
comum. Chamei a este substrato inconsciente coletivo.  Na qualidade de herança 
comum, transcende todas as diferenças de cultura e de atitudes conscientes, e não 
consiste meramente em conteúdos capazes de se tornarem conscientes, mas de 
disposições latentes para reações idênticas.  Assim, o inconsciente coletivo é 
simplesmente a expressão psíquica da identidade da estrutura cerebral, independente 
de todas as diferenças raciais.  Deste modo, pode ser explicada a analogia, que vai 
mesmo até a identidade, entre vários temas míticos e símbolos, e a possibilidade de 
compreensão entre os homens em geral.  As múltiplas linhas de desenvolvimento 
psíquico partem de um tronco comum, cujas raízes se perdem muito longe, num 
passado remoto.56 

 

Desta forma, a importância dos mitos para a cultura é o seu potencial de realimentar a 

consciência coletiva para que ela possa, cada  vez  mais, expandir-se   e  para possibilitar o 

deslocamento de novos símbolos do inconsciente coletivo viabilizando um relacionamento 

                                                
53 IBID., p. 99. 
54 IBID., p. 103. 
55 MEDNICOFF, E., 2008, p. 59. 
56 JUNG apud MEDNICOFF, E., 2008, p. 60. 
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dinâmico e criativo cujo todo denominamos de Self Cultural.57 Em contrapartida, os sonhos, 

fantasias e imaginação promovem um equilíbrio dinâmico entre consciente e inconsciente do 

indivíduo e vice-versa, permitindo uma auto-regulação psíquica.58 

 

Por isso, os mitos, além de gerarem padrões de comportamento humano, para 
vivermos criativamente, permanecem através da história como marcos referenciais 
através dos quais a Consciência pode voltar às suas raízes para se revigorar. A obra de 
Jung demonstrou fartamente que o Inconsciente não é somente a origem da 
Consciência, mas, também, a sua fonte permanente de reabastecimento. 59 
 
 

 Assim, o que se pretende abordar no presente capítulo é uma cosmogonia dentre as 

diversas existentes. O mito da criação, sob o ponto de vista judaico-cristão, será evocado, 

focalizando especificamente a criação do homem. O importante a ressaltar neste mito são 

algumas das possíveis conexões simbólicas que aludem à representação das mãos como canal de 

escoamento do espírito, no sentido junguiano, e da criatividade. 

 
2.1    A força  das mãos no mito 

 

Uma das primeiras imagens que é resgatada da minha memória ao falar de mãos é a cena 

da criação do homem, pintada por vários artistas e citada na Bíblia, no Livro do Gênesis. 

Michelangelo, em 1510, retratou no teto da Capela Sistina, no Vaticano, vários afrescos 

bíblicos, dentre eles a “A Criação de Adão”, onde o artista reproduz a mão de Deus tocando a 

mão do primeiro homem por ele criado.  Talvez esta associação pessoal tenha advindo das 

imagens coletivas da criação do homem, a partir da visão judaico-cristã, e que atravessam a 

barreira do tempo. 

 

   

Imagem 9                                   Imagem 10                                Imagem 11 

 

                                                
57 BRANDÃO, J., 1994, p. 10 .  
58 GRINBERG, L.P., 2003, p.97. 
59 BRANDÃO, J., 1994, vol. I, p. 10  
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E Deus disse:  

 Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre os 
peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre 
todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem: à 
imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes 
disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os 
peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a 
terra.60 

 

Uma interpretação possível para estas palavras, seria que também Deus, de acordo com 

esta narrativa mítica que conta a história da criação do homem, teria tido  o ímpeto do  

fazer, tal como o “homo faber”, citado por Ostrower ( 2008).  Assim, Ele criou o homem do 

barro, atribuindo-lhe a sua imagem e semelhança.  A matéria - o barro - e o espírito – soprado 

por Deus - se unem para criar o homem. Esta criação surge do espírito, da matéria e do toque da 

mão. O barro serve de matéria para modelar o homem. Este fato envolve o barro num certo 

mistério. “A natureza misteriosa do barro foi que propiciou ao ser humano um conhecimento 

mais profundo de si mesmo. No barro o homem cria e é criado.”61 Michelangelo, na sua 

genialidade, fez este detalhe dos rostos de Deus e Adão com uma enorme semelhança no olhar, 

no sentido do rosto.  O dedo da mão de Deus, insinuando animação e vida, passa esta vida para 

o dedo inerte de Adão.  Imagens da criação, o espírito de Deus soprando vida ao homem através 

das mãos. Parece que a vida é insuflada no corpo pelas mãos.  Focillon, com palavras, parece 

também pintar um quadro no trecho abaixo:   

O espírito faz a mão, a mão faz o espírito.  O gesto que não cria, o gesto sem amanhã 
provoca e define o estado de consciência.  O gesto que cria exerce uma ação contínua 
sobre a vida interior.  A mão arranca o tato de sua passividade receptiva, ela o 
organiza para a experiência e para a ação.  Ela ensina o homem a se apropriar da 
extensão, do peso, da densidade, do corpo.  Criando um universo original, deixa em 
todo ele a sua marca.  Mede forças com a matéria, que transforma, e com a forma, que 
transfigura.  Educadora do homem, ela o multiplica no espaço e no tempo.62 

 

A mão aparece como mediadora entre o espírito (Deus) e a matéria (o homem de 

barro), dando forma, dando vida, criando através do espírito, que, na concepção de,  Jung é uma 

força natural que produz os símbolos e as manifestações culturais. Neste contexto, a mão é fonte 

da criação, no sentido de instrumento por onde escoa a energia criativa. Por esta porta também 

podemos entrar no “território sagrado”63 que é a Arteterapia, de uma forma peculiar, pois o 

trabalho com o barro proporciona o contato com polaridades como, por exemplo, o frio do barro 

e o quente da mão; a morte e a vida ou o inerte e o movimento; a escuridão e a luz. Assim, 

                                                
60 Livro do Gênesis, 1,26-28. 
61 GOUVÊA, A., 1989. p. 59. 
62 FOCILLON, H., 1983, p. 156. 
63 PHILIPPINI, A., 2004, p. 43. 
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iremos fazendo associações e podemos criar um ambiente ritualístico, sagrado que nos conecta 

com o interior, com a origem.  De acordo com a Psicologia Analítica de Jung, diz Bernardo que: 

 

O relacionamento entre os opostos está na base de nossa constituição psíquica. Assim, 
vamos aos poucos diferenciando a consciência do inconsciente, o dia da noite, o 
masculino do feminino. A nossa consciência separa os opostos para poder conhecê-los, 
voltando então a reuni-los numa nova totalidade, e nesse processo ela se expande e 
amplia 64 
 

 

Estas polaridades nos conduzem aos conflitos, aos processos de uma vida para que o encontro 

aconteça. Para que estes encontros entre as polaridades se façam é necessário um espaço de 

tempo para se viver uma extremidade e a outra e assim o equilíbrio vai se fazendo.  O barro é 

um material muito permeável e suscetível a receber nossos afetos, a nossa forma e a nossa vida, 

e se molda aos nossos desejos. Assim como no mito da criação do homem, quando o barro se 

submete aos desejos do criador para dar forma a um ser humano, do húmus, da terra.  É um 

material que, desde os registros mais remotos, esteve presente na vida quotidiana do homem. As 

antigas civilizações deixaram suas marcas nos inúmeros cacos encontrados em sítios 

arqueológicos, onde informações preciosas puderam ser recolhidas do dia-a-dia e possibilitou 

remontar civilizações, contando sua história, seus hábitos. A alquimia do toque da mão no barro 

pode nos remeter a todo um simbolismo de poder e submissão, já designado no ato da criação, 

quando Deus estabelece que tudo será sujeitado ao homem.   

Em Chevalier e Gheerbrant (2006)65, encontra-se diversos significados simbólicos para a 

palavra mão. Como membros do corpo humano, ligados à ação, exprimem idéias de atividade e 

ao mesmo tempo de poder e dominação. É importante mencionar os dois significados atribuídos 

em hebraico à iad que são ‘mão’ e ‘poder’. Também nesta fonte iremos encontrar a tradição 

bíblica e cristã no sentido de poder e supremacia, principalmente ligados à criação.  Nos textos 

bíblicos, “ser alcançado pela mão de Deus é receber a manifestação de seu espírito”.  Quando a 

mão de Deus toca o homem, este recebe em si a força divina66.  

Outra função atribuída às mãos é a propriedade de ajudar a alcançar a homeostase 

fisiológica, através da sua “imposição científica das mãos”, conforme menciona Achterberg67.  

A autora cita o trabalho denominado por “toque terapêutico”,  desenvolvido   por   Delores 

Krieger, do Departamento de Enfermagem da Universidade de Nova York. Pesquisas realizadas 

                                                
64 BERNARDO, P.P., www.brasilcentralarteterapia.org, p. 17. Acessado em 31/08/08. 
65 CHEVALIER & GHEERBRANT, 2006, p. 589. 
66 IBID. 
67 ACHTERBERG, J. , 1996, p. 95. 
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não afirmam que este procedimento ocasione “curas dramáticas e rápidas”68, mas  que se 

constitui em uma “técnica estabilizadora e relaxante, assim como se alinha à noção de 

mecanismos transpessoais de cura pela imaginação”69. O pessoal de enfermagem envolvido com 

este trabalho é treinado para promover a fluência do pensamento, recebendo e enviando 

mensagens não-verbais ou energia através das mãos70. Esta prática parece ir ao encontro da 

concepção de espírito, no sentido junguiano, possibilitando que a energia psíquica flua pelas 

mãos, matéria, e fazendo a conexão com o divino, que possibilita os processos de cura. Como 

mais uma atribuição deste tipo de tratamento, Achterberg a conecta como “parte daquela 

medicina suave, intuitiva, não-invasiva, que as mulheres sempre praticaram” 71. 

Desta forma, parece-nos que estas duas qualidades atribuídas, simbolicamente, às mãos, 

quais sejam, poder e cura: o poder concedido ao homem no ato da criação e a cura canalizada 

pela representação do feminino, realizam uma alquimia do casamento e complementariedade 

entre o masculino e feminino que se materializa no ato de dar forma, de expressar.72 

 
Assim, com a mais extrema delicadeza, a mão desperta as forças prodigiosas da 
matéria. Todos os sonhos dinâmicos, dos mais violentos aos mais insidiosos, do sulco 
metálico aos traços mais finos, vivem na mão humana, síntese da força e da destreza. 
... São elementos de uma confissão da dinâmica humana, elementos de uma nova 
quiromancia, aquela que, ao desvelar forças, revela-se criadora de um destino73.  
 
 

                                                
68 IBID., p. 95. 
69 IBID. 
70 IBID. 
71 IBID. 
72 CAVALCANTI, T. R. de A., 2007, p. 46. 
73  BACHELARD, G. , 1985, p. 54 apud GOUVÊA, A., 1990, p. 55. 
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2.2   Mãos: um leito possível  

 

 

 

Imagem 12 

 

 

 

Nós não somos os criadores de nossas idéias, 
mas apenas seus porta-vozes; são elas que 
nos dão forma ... e cada um de nós carrega a 
tocha que no fim do caminho outro levará. 

C.G. Jung 

 

 

A psique é energia e flui.  Está sempre em movimento, procurando um canal para 

expressão. Não importa o tempo e o espaço. Ela simplesmente eclode e cria na concretude. 

 

A necessidade que se anuncia é de concretude. Dos desejos difusos que se arrastam na 
penumbra cresce agora como que de repente um lugar na terra. Experimentar a solidez 
de um solo unido e firme nos abrigaria de todos os malefícios, dos medos escondidos 
e longínquos. Assim, o ‘eu sou’ vai se integrando no ‘não eu’ da floresta e das 
extensões campestres. E o meu ser ávido de meditar nas coisas da terra e numa ânsia 
de ancestralidade. 74 

 

               Mergulhando na história da humanidade, contada simbolicamente pelos mitos que 

carreiam comportamentos, sentimentos e atitudes morais, encontramos na mitologia, na 

representação arquetípica do herói, um correspondente psíquico que permeia o inconsciente 

coletivo, associado ao ato criativo e à libertação das amarras espaço- temporais quando da 

oportunidade do homem criar.   A própria escolha de assumir um caminho onde a criatividade 

tem um lugar de destaque é, certamente, uma atitude humana e heróica. Ela cumpre o ciclo do 

herói de separação e auto-reflexão para captar os conteúdos simbólicos advindos do 

inconsciente; iniciação no caminho revelado pelo processo inicial e retorno ao seu meio, 

trazendo os benefícios conquistados.  É dentro desta intencionalidade, que conta com processos 

criativos, que se pode fazer uma ponte destas colocações com as de Joseph Campbell quando 

disserta sobre a saga do herói em seu O Poder do Mito.  De acordo com o autor, o herói, como 
                                                
74 GOUVÊA, A., 1990, p. 24. 
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representação arquetípica, ou é lançado numa aventura desconhecida e vai se firmando nela, se 

descobrindo e descobrindo seu caminho, ou também pode ser um visionário que pega para si um 

desafio em busca de algo mais profundo que amplia a consciência de si mesmo e do ambiente 

em que vive, do seu tempo.  O conhecimento que ele adquire neste processo é do fazer e do ser: 

“Num tipo de aventura, o herói se prepara responsavelmente e intencionalmente para realizar a 

proeza.”75 

Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios 
sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; o herói 
retorna de sua misteriosa aventura com o poder e trazer benefícios aos seus 
semelhantes. 76 

    

 Este personagem, durante a nossa jornada existencial, vem nos acordar para 

atendermos ao chamado da individuação, espalhando e dividindo no caminho as dádivas 

conquistadas e para vivermos, muitas vezes, as provações advindas da ousadia de pisar firme no 

caminho com um objetivo a ser atingido.  Uma intencionalidade, que pressupõe mobilização 

interior, envolvendo, em certo sentido, muito mais a sensibilidade do que a consciência, é 

necessária para a instauração de processos criativos. Ou seja, criar uma saída é uma energia que 

flui quando se tem consciência do que é escolhido. Outro aspecto também importante neste 

contexto é a autopercepção na ação, pois a partir de “necessidades concretas sempre novas, o 

potencial criador do homem surge na história como um fator de realização e constante 

transformação”77, talvez almejando chegar próximo à imagem e semelhança do criador.  

A impressão que dá é que segurar neste fio de história faz a conexão do momento 

presente com a ancestralidade do homem e concede poderes às mãos de capturar e canalizar a 

energia criativa dos antepassados até a contemporaneidade.  Este ato coloca o homem como 

parte constituinte da seiva da vida e o torna criador, defensor e com a responsabilidade de 

preservar o meio ambiente, que é a sua casa, unindo-o, com clareza,  novamente à natureza. “A 

natureza da psique é antes de tudo natureza: é imensidão, é terra, água, ar, fogo, raiz, floresta. A 

imensidão é o movimento da psique imóvel”78. As imagens pintadas nas cavernas do homem 

primitivo parecem ter ficado como uma tatuagem na alma humana e foram dando origem a 

nossa identidade cultural, que se expressa através das produções do homem que estão presentes 

na mitologia.   

 
Nesse sentido, todos os símbolos existentes numa cultura e atuantes nas suas 
instituições são marcos do grande caminho da humanidade das trevas para a luz, do 

                                                
75 CAMPBELL, J., 1990, p. 137. 
76 CAMPBELL, J., 2005, p. 36. 
77 OSTROWER, F.,  2008, p. 10. 
78 GOUVÊA, A., 1990, p. 24. 
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inconsciente para o consciente. Estes símbolos são as crenças, os costumes, as leis, as 
obras-de-arte, o conhecimento científico, os esportes, as festas, todas as atividades, 
enfim, que formam a identidade cultural.

79  

 

É a vida cotidiana e seus conflitos que os mitos retratam e dão o contorno a padrões que fazem 

parte da caminhada existencial por meio do imaginário80. E as mãos, que podem ser concebidas 

como receptáculos dessa energia, têm o potencial de traduzir e expressar a criação advinda do 

espírito. 

 Desta forma, os mitos juntamente com as experiências humanas vão construindo e 

constituindo a cultura, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo, impregnados de 

sonhos, fantasias e ações da vida cotidiana.  Assim ascendemos ao patamar do herói, aquele que 

surge como homem, atende a um chamado vocacional, enfrenta provas e vitórias iniciáticas e 

retorna para se reintegrar à sociedade para a perene movimentação da energia espiritual no 

mundo.81 

 Neste contexto, o próximo capítulo será dedicado à Arteterapia, que pode ser um dos 

caminhos de acesso à psique individual, dando forma à energia criativa, por meio da expressão 

do inconsciente, liberando imagens simbólicas que dão sentido a uma vida.  Da mesma forma, 

estas imagens podem resgatar símbolos presentes no inconsciente coletivo, que vão conectar a 

existência de um indivíduo à humanidade que o antecede, muitas vezes, revelando enigmas e 

esclarecendo formas.  A Arteterapia “como um processo terapêutico decorrente da utilização de 

modalidades expressivas diversas, que servem à materialização de símbolos”82 pode nos levar a 

caminhos antes percorridos pelos heróis: “...Temos apenas que seguir a trilha do herói, e lá, 

onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um deus. E lá, onde esperávamos 

matar alguém, mataremos a nós mesmos.  Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao 

centro da nossa própria existência. E lá onde pensávamos estar sós, estaremos na companhia do 

mundo todo.”83  

 

                                                
79 BRANDÃO, J. de S., 1994, p. 9. 
80 IBID., p. 9. 
81 CAMPBELL, J., 2005, p. 40-41. 
82 PHILIPPINI, A., 1998, Vol. V.  
83 CAMPBELL, J., 2001, p. 131. 
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CAPÍTULO III 

 

ARTETERAPIA: AS MÃOS EM MOVIMENTO 

 

 

Imagem 13 

 

 

 

A mão que toca um violão  
Se  for preciso faz a guerra,  
Mata o mundo, fere a terra.  

A voz que canta uma canção 
 se for preciso faz um hino, 

 louva a morte. 
 

Marcos Valle 

 

 

A propósito da estrofe, acima mencionada, na canção de Marcos Valle, “Viola 

Enluarada”, intenciona-se fazer uma analogia com alguns aspectos relativos à Arteterapia, 

principalmente no que diz respeito ao papel fundamental das mãos nos processos criativos que 

permeiam a vida.  

A canção exalta a mão como criadora das ações e atitudes necessárias para as 

inúmeras inserções do ser humano, durante sua existência, nos ambientes público e privado. A 

mão que se apresenta tem o sentido não só de expressar sensibilidade e comunicar o que está no 

interior de cada um, ou seja, de criar, mas também de ser um veículo da cultura que, muitas 

vezes, por contingências políticas e sociais, pode ser censurada, podada, tolhida, deixando 

marcas profundas no seu povo que se vê acuado e deixa decair nas sombras, na escuridão, o 

néctar e traz à luz o fel. Em diversos casos, se envereda por caminhos tortos, dolorosos e 

castradores. Haja vista o período dos “Anos de Chumbo”, de 1964 a 1985, pelo qual o Brasil 

passou84, quando o povo foi destituído da liberdade de expressão e criação e punido por ser 

criativo e ameaçar o poder. Então, a mão, como canal de escoamento da energia psíquica, 

recriou, refez, reinventou a vida de outra forma, não se deixando abater. Encontrou caminhos 

diversos com destreza e criatividade. A Arteterapia neste panorama se insere como o fio 

                                                
84 PHILIPPINI, A., 2004, p. 14. 
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condutor para o sujeito e à coletividade aos caminhos sombrios, onde nasce a luz e ilumina o 

retorno. Para ilustrar os benefícios do processo arteterapêutico, Philippini (2004) ressalta como 

uma das possibilidades deste caminho, a condição de colocar o ser humano como fonte geradora 

e receptora de imagens, tendo como suporte a capacidade expressiva e criativa, que também 

contribuirá para amenizar a grande quantidade de imagens midiáticas que facilitam e favorecem 

a dissolução das diferenças, em detrimento do fortalecimento das singularidades. Por meio dos 

símbolos particulares que vão emergindo neste trajeto expressivo, a história da individuação de 

cada um vai sendo revelada.  As imagens registram os processos de mudança e transformação 

nesta jornada individual e, do mesmo modo, procura integrar esta possibilidade criativa às faltas 

e feridas psíquicas.85   

   Tendo como inspiração a possibilidade do processo arteterapêutico oferecer  

autoconhecimento, auto-desenvolvimento e propiciar condições de reinvenção de um novo ser, 

torna-se bastante significativo o fato desta modalidade terapêutica ter começado a se delinear no 

final do século XIX, e, principalmente, após a Primeira Guerra Mundial, quando a “crise da 

ciência e da verdade”86 impulsionou a busca de diferentes entendimentos do ser humano. A 

formulação por Freud do conceito do inconsciente ao lado do destaque preponderante dado à 

subjetividade e às imagens oníricas e pictóricas, que tanto Freud quanto Jung, e outros 

psiquiatras europeus, vinham dando à produção artística de seus pacientes, também contribuiu 

para o fortalecimento de outras modalidades terapêuticas, que fossem capazes de abarcar, de 

maneira mais global, as diversas culturas mundiais.87 

Nesta mudança de paradigma, quando os pensamentos lógico, cartesiano e racional 

são profundamente abalados dando lugar à valorização da busca da emoção e da subjetividade 

humanas, neste caldo criativo, vai nascendo a Arteterapia como uma alternativa para construir e 

reconstruir as imagens e registrar, através das produções expressivas, o contorno psíquico tanto 

da coletividade quanto do indivíduo na sua linha de vida.88  Este documentário se expressa com 

o uso de materiais capazes de criar o abstrato dos sentimentos, das sensações, dos pensamentos, 

dos sonhos, de tudo o que o sujeito vive internamente e consegue expressar e dar forma através 

destas materializações, que também transmitem a existência e comunica o que não se pode ver, 

apenas sentir.  Criar é uma necessidade orgânica e a própria criação se apresenta ao mundo.  Ela 

pode ser compartilhada e é uma fonte de estímulo para outras criações que nascem na relação, 

na interação com as produções gerando um corpus que se integra e documenta a cultura local e 

                                                
85 PHILIPINI, A., 2004, p. 15. 
86 BARBOSA, 1979, VII apud CIORNAI, S., 2004, p. 22. 
87 CIORNAI, S., 2004, p. 22. 
88 PHILIPPINI, A., 2004, p. 13. 
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transforma, internamente e externamente, o sujeito e a sociedade.  Assim, a Arteterapia pode 

facilitar a interação das quatro funções básicas da consciência, de acordo com Jung, que são a 

sensação, o sentimento, o pensamento e a intuição, captando o ser na sua totalidade para que 

cada um possa ser sujeito da sua própria história.   

Então, o objetivo, deste capítulo, é apresentar uma forma, dentre as várias 

existentes, de como estes elementos podem dar alguma contribuição para que o ser humano 

tome consciência do seu potencial criativo e vá se preparando para conquistar espaços na 

sociedade, onde ele possa e queira expressar-se e deixar a sua marca.  

 

 

3.1   Mãos que constroem a vida no processo arteterapêutico 

 

 

Imagem 14 

Como se fora brincadeira de roda, memória 
 Jogo do trabalho na dança das mãos, macias 

 O suor dos corpos na canção da vida, história 
 O suor da vida no calor de irmãos, magia 

 
Gonzaguinha (Redescobrir) 

 

 Considerando a plasticidade do ser humano, alguém poderia se perguntar sobre a 

utilidade das mãos no processo criativo, já que conhecemos pessoas que não as possuem e, no 

entanto, não deixam de criar, produzir e participar da vida como cidadãos criativos que 

produzem e se realizam. Isto é fato, e podemos observar, através do tempo, a importância das 

mãos como possível constituição de um símbolo da criação, do poder, da formação e da 
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transformação. Desde sua participação em práticas ritualísticas e respiratórias  até a produção de 

objetos utilitários, a mão marca sua presença na vida através da capacidade de tocar a matéria e, 

inspirada pelo espírito, pela energia criadora que mora em cada um de nós, pode expressar 

aquilo que reside no nosso interior e que não podemos ver, mas sentir.  Os símbolos se fazem 

presentes no exterior pela ação transformadora de materiais que as mãos possuem, 

representando um dos canais possíveis de apresentação de uma das funções da consciência que é 

a sensação. 

 A imagem abaixo mostra um trabalho com tinta guache de um dos participantes do 

grupo de dependentes químicos, que inspirou este estudo. Este participante apresenta algumas 

deformações físicas, que incluem problemas motores no andar, no falar e nas mãos, mesmo 

assim foi capaz  de envidar esforços para  expressar um símbolo de valor familiar.  Esta 

produção trouxe a ele muita alegria e satisfação.  O seu nome, símbolo de ligação familiar e 

ancestral, traz para ele o afeto de sua mãe, que, carinhosamente, lhe atribuiu este apelido.  

 

 

Imagem 15 

 

 Na história da arte, grandes artistas estudaram as mãos através de suas produções 

artísticas.  Rembrandt foi um deles, que as mostrou na sua gama de representações das emoções, 

tipos e idade89.  Já o filósofo Anaxágoras, nascido na Turquia em 500 A.C. e, posteriormente, 

estabelecido em Atenas, expressou sua reverência às mãos quando inscreveu na história seu 

célebre pensamento de que “o homem pensa porque tem mãos”.90  O processo arteterapêutico 

oferece como possibilidade que se retrate, através de suas diversas modalidades expressivas, o 

percurso de uma existência por meio da documentação das imagens que ressaltam identidades e 

singularidades criativas91.   Neste território, as mãos se sobressaem por se fazerem importantes 

                                                
89 FOCILLON, H., 1983, p. 127. 
90 GOUVÊA, A., 1989, p. 54. 
91 PHILIPPINI, A., 2004, p. 15. 
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como receptoras da energia psíquica, do espírito, da forma.  Elas têm a capacidade de misturar à 

concretude da matéria os fluidos e materialidades que escoam do próprio indivíduo fazedor, 

desvelando-o.  E, como o herói, que se lança no caminho por um chamado a ser atendido, vai 

colocando sua intenção consciente na construção da forma.  Recebe também do inconsciente 

seus fluxos simbólicos que se impõem nesta mesma forma material, e, quem sabe, pode o levar 

a lembranças ancestrais que venham a remetê-lo aos mitos da criação do homem, que, em 

algumas possibilidades, se dá a partir do barro. 

 Então, se faz necessário considerar as mãos ou suas substitutas, através de próteses e 

outras criações usadas no seu lugar, essenciais para o processo criativo e fluência da energia 

psíquica. Entretanto, para vencermos o medo de falhar é preciso fazer e refazer, treinar e tentar 

até conseguirmos chegar a uma produção que retrate o nosso desejo. Somente durante o 

processo o significado vai se fazendo. É a repetição que irá trazendo e deixando emergir a forma 

idealizada92 e podemos então perceber que as mãos se encontram a serviço de algo maior, de um 

condutor, de um maestro que envia as vibrações energéticas e imagéticas para que elas possam 

materializar.   E, justamente, relativo ao processo de materialização da forma, que o toque da 

mão na matéria produz uma alquimia que a tira do caos transformando-a num símbolo que 

representa um percurso vital.  As mãos tocando a matéria produzem sensações diversas, que nos 

religam a vivências primordiais.93 Em Arteterapia, as mãos nos parece enxergar o mundo e 

retiram dele a forma. Focillon (1983) observa que 

   
As mãos são quase seres animados. Serviçais? Talvez. Mas dotadas de um 
temperamento enérgico e livre, de uma fisionomia – rostos sem olhos e sem voz, mas 
que vêem e que falam.  Certos cegos adquirem com o tempo uma tal finura de tato que 
são capazes de distinguir, pelo toque, as figuras de um baralho, através da espessura 
infinitesimal da imagem. Mas aqueles que enxergam também têm necessidade de suas 
mãos para ver, para completar através do tato e da ação de segurar a percepção das 
aparências. 94 

  

 

Faiga Ostrower (2008), por sua vez, registra que o seu entendimento do que vem a 

ser uma forma é “a nossa capacidade de nos comunicarmos por meio de ordenações”.  

Entretanto somente “quando na forma se estruturam aspectos de espaço e tempo, mais do que 

assinalar o evento, poderá a mensagem adquirir as qualificações de forma simbólica”. Então, é 

neste contexto que a Arteterapia atua para mediar e facilitar a conexão do indivíduo consciente 

                                                
92 PHILIPPINI, A., 2004, p. 68. 
93 IBID. 
94 FOCILLON, H., 1983, p. 126. 
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de seus aspectos desagregados, com suas partes inconscientes que sejam libertadas do tártaro 

para a luz.    

 

 

3.2  A arteterapia como um rito  

 

 

 

Imagem 16 

 

 

É necessário estar 
continuamente fecundando a 

utopia, na tentativa de responder 
sempre com novo ânimo a 

pergunta: o que mais nos falta 
neste momento para a nossa 

humanização?... 
                       

Surian et AL. 

 

 

A Arteterapia é um campo de conhecimento que contempla a expressão através de 

modalidades artísticas, trabalhando com materialidades, que “é a matéria com suas qualificações 

e seus compromissos culturais”95, com o objetivo de obter uma produção concreta. Esta 

produção é um dossiê pessoal ou coletivo que delineia caminhos e acessos a recantos profundos 

da psique revelando-se simbolicamente e traz ao sujeito uma maior compreensão de si mesmo. 

O processo terapêutico do qual nos referimos irá despertar e incrementar a criatividade, assim 

como irá provocar uma transformação, posicionando o sujeito de forma mais autônoma no 

âmbito social.  Neste sentido, podemos dizer que energia psíquica, materialidade, forma e 

processos criativos estão envolvidos no trabalho arteterapêutico, assim como as mãos que 

recebem este conteúdo simbólico, advindo do inconsciente, depura-o e encarna-o na matéria, 

para que possa ser visto, dimensionado, significado.  

 

                                                
95 OSTROWER, F., 2008, p. 43. 
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Ao longo do tempo, tomamos conhecimento de diversas práticas sociais, 

principalmente àquelas associadas ao sagrado, que organizam seus ritos, compostos por gestos, 

símbolos, linguagem, comportamentos,96 para serem reproduzidos e repetidos em locais 

devidamente preparados e adequados para realização de rituais, que têm a função de fazer a 

conexão com o sagrado, com o divino, com o transcendente. Geralmente estas celebrações 

atravessam o tempo e permitem uma conexão com a origem, onde se pode buscar energia e 

força para continuar a vida. Também é uma forma de ligação com  nossa linhagem ancestral, 

não só humana mas de forças da natureza, nutridoras e carreadoras da seiva da vida.  Esta 

conexão pode ser um caminho de acesso a conhecimentos e soluções para o momento presente, 

baseados numa sabedoria milenar. 

Em alguns estudos antropológicos, pode-se encontrar várias definições para o que se 

denomina ritual, que está presente na vida do homem.  Entretanto, a explicação dada ao termo 

por Sobonfu Somé97 é bastante familiar e próxima ao que se espera vivenciar no processo 

arteterapêutico. Esta autora, como uma chama, colocada no centro do círculo ritualístico,  faz 

seu trabalho para manter este facho de luz aceso, espalhando pelo mundo as tradições de sua 

tribo.   

 

Um ritual é uma cerimônia em que chamamos o espírito para servir de guia, para 
supervisionar nossas atividades.  Os elementos do ritual nos permitem estabelecer 
conexão com o próprio ser, com a comunidade e com as forças naturais em nossa volta.  
No ritual, chamamos o espírito para nos mostrar os obstáculos que não somos capazes 
de ver, por causa de nossas limitações como seres humanos.  Os rituais nos ajudam a 
remover obstáculos entre nós e nosso verdadeiro espírito e outros espíritos.98 

 

Num ritual é necessário se ter um propósito específico e estar alinhado com o 

espírito e com seu próprio ser, para que seus efeitos tragam um retorno positivo para o sujeito.99 

Não só isso, mas também esta prática requer um ambiente organizado, com materiais 

simbólicos, que auxiliam na atração das energias necessárias para que a ligação e a chegada do 

espírito aconteçam.  A Arteterapia pode ser assemelhada a um espaço sagrado, no âmbito 

ritualístico, no que tange algumas condições básicas essenciais para que o trabalho se dê. Neste 

âmbito ritualístico, abre-se um espaço para mencionarmos a intuição como a função da 

consciência que se faz presente em primeiro plano, já que ela se apresenta no setting, quando se 

                                                
96 http://pt.wikipedia.org/wiki/Rito. Acessada em 14/03/09. 
97  Membro da tribo Dagara da África Oeste. Ela e seu marido, Malidoma Somé, ensinam pelo mundo a antiga      

sabedoria de sua tribo.  Na sua língua natal, Sobonfu Somé significa “a mantenedora do ritual”. (Nota da 
Autora). 

98  SOMÉ, S., 2003, p. 53. 
99 IBID., p. 55. 
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trata de ritual. É obvio que é necessário contar com a função pensamento para que os elementos 

principais para que tudo transcorra dentro do esperado seja disposto, mas é preciso que nos 

coloquemos ao dispor do espírito  para que os conteúdos inconscientes sejam trazidos à tona, e o 

espírito possa se expressar e também conduzir o processo.   Païn & Jarreau (1996) mencionam 

que os parâmetros de espaço, tempo e composição dos grupos devem ser observados quando se 

organiza um ateliê de atividades plásticas com fins terapêuticos.  

Quanto ao espaço, as autoras colocam como ideal “um local claro cujas janelas 

dariam para uma área verde, calma, um lugar tanto de relaxamento quanto de observação... O 

ateliê deve ser um local privilegiado, demarcado de outros, mas não, totalmente, separado do 

mundo exterior ...”100 Outros aspectos importantes relativos às características do espaço são 

citados como, por exemplo, a versatilidade do ambiente, que deve ser capaz de receber vários 

grupos ao longo da semana, assim como possa ser uma parte dele fixa e outra que suporte 

modificações na sua composição; neste ponto, insere-se a transformação do ambiente pela 

diversidade de produções que se segue.  A presença de pacientes que já se foram se faz a partir 

da exposição de suas produções que permanecem e devem ser respeitadas por cada um que ali 

esteja participando das atividades.  Interessante notar a colocação de Païm & Jarreau relativas 

ao espaço de entrada do ateliê, que funciona como um local de transição entre o público e o 

privado, entre o que é um espaço da comunidade para um espaço de intimidade pertencente a 

um grupo.101  Este valor simbólico, atribuído à utilização e à demarcação de espaços, o 

aproxima dos templos sagrados, onde os rituais acontecem.  De acordo com Mircea Eliade, 

historiador e filósofo da religião, a palavra sagrado remete à idéia de separado, consagrado, 

enquanto profano é aquilo que está fora da sacralidade102. Deste modo, é possível dizer que a 

entrada do ateliê arteterapêutico funciona, justamente, como esta separação dos espaços profano 

e sagrado.   

De acordo com Somé (2003), um ritual tem início quando se demarca o espaço.  

 

Pode-se delinear um espaço de ritual com cinzas, folhas ou pedras.  Algumas vezes, 
pode-se simplesmente montar um altar.103 
 

                                                
100 PAÏM & JARREAU, 1996, p. 27. 
101 IBID., p. 27. 
102 http://www.catedraldecaxias.org.br/textos_pe_leomar/Religiao%20e%20Cultura.doc. Acessado em 12/03/09. 
103 SOMÉ, 2003, p. 59. 
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Imagem 17     
 

 
 

                                                  Imagem 18 

 

Na Arteterapia, tanto quanto nos rituais sagrados, tem-se que delimitar um espaço, 

onde os materiais serão dispostos, em um tempo determinado, com um grupo de  pessoas 

interessadas para que o trabalho se dê. Somente após esta conexão interna e disponibilidade de 

energia é que ambas as práticas terão início. 
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No que concerne à questão do tempo, vários aspectos são levantados por Païm & 

Jarreau; dois deles estão presentes tanto nos rituais sagrados, ligados a uma religião ou prática, 

como no ritual104 cumprido no processo arteterapêutico. O primeiro aponta a importância da 

organização temporal da sessão que leva em consideração a concentração dos membros do 

grupo, “as necessidades de preparação no trabalho de expressão plástica e as necessidades 

individuais de alternância entre repouso e trabalho, entre solidão e diálogo, entre ação e 

palavra”.105  Similar aos rituais religiosos que também possuem um tempo para se realizar.  

Alguns podem demorar dias, outros têm duração de um curto espaço de tempo.  O importante a 

ressaltar é que o tempo cronológico e o “tempo de Deus” convivem e se entrelaçam nos rituais, 

e o processo arteterapêutico não é uma exceção; o primeiro para trazer a limitação, a 

humanidade, os aspectos relativos à vida prática, que nos movem e o segundo para nos lançar na 

possibilidade de que algo inesperado pode acontecer fora daquele espaço, num momento 

indeterminado.  Não limites nesta possibilidade para que os efeitos do ritual se façam.  No 

âmbito do processo arteterapêutico, em um dia determinado inicia-se o “circum-ambular” em 

torno de um símbolo, que vai desvelando camadas significativas, que têm o propósito de dar um 

novo sentido à vida do sujeito106.    Assim, se pode começar uma vida com mais sentido e 

compreensão, e a passagem para uma maior maturidade nas ações e nas relações.    Este tempo, 

em que os benefícios esperados possam acontecer, é contínuo e a mediação da Arteterapia, neste 

contexto, permite uma constante relação do sujeito com sua obra até que ele próprio descubra 

alguma resposta possível para aquelas indagações que emergiram simbolicamente.   

O segundo aspecto a ressaltar, evidenciado pelas autoras mencionadas, e que 

percebe-se presente também nas programações ritualísticas, é relativo à “Organização dos 

programas durante o ano”107.  Tem-se a colocar que as atividades estabelecidas durante um 

período do ateliê arteterapêutico têm um sentido, na medida em que cada material propicia 

reações circunscritas à sua materialidade, e que preparam o terreno para o vindouro. 

 

A mudança das técnicas através de ciclos  permite ao sujeito fazer experiências, 
sabendo que , em um tempo não imediato, ele terá uma outra oportunidade de fazer 
um trabalho parecido, o intervalo permite-lhe tomar distância e deixar decantar a 
experiência.108 

 

                                                
104 Grifo da Autora. 
105 IBID., p. 29. 
106 PHILIPPINI, 2004, p. 15 . 
107 PAÏN & JARREAU, 1966, p. 38. 
108 IBID, p. 39. 
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Todo templo sagrado tem uma programação de suas práticas, festas e celebrações 

durante o ano, e esta organização tem um sentido histórico e fixo, mas deixando um espaço para 

inserção de atividades eventuais, que venham de encontro às necessidades específicas da 

comunidade ou do momento.   

Com relação à composição dos grupos, gostaria de ressaltar que a prática da 

Arteterapia tem ousado não só a possibilidade de criar dentro de um espaço adequado, cuidado e 

organizado, com um contingente esclarecido sobre os seus benefícios, mas também de inserir 

esta atitude em comunidades, ambientes públicos, onde, muitas vezes, a precariedade da vida 

está em primeiro plano.  Então, este arranjo grupal se dará como numa igreja que abre suas 

portas para a primeira missa matinal: não se sabe quem virá. Com certeza estarão presentes 

membros daquela comunidade e assíduos frequentadores daquela prática. Entretanto, muitos que 

virão não saberemos dizer qual sua origem, mas também se beneficiarão do trabalho.   

 

3.3  A música no contexto arteterapêutico  

 

 

Imagem 19 

 

 
Um ambiente profundo e relaxante é um tempo propício para introduzir a música ou 

sons específicos, no trabalho arteterapêutico.  Os rituais geralmente se realizam ao som de 

músicas, cânticos, ritmos, que com suas vibrações vão penetrando na alma humana e, muitas 

vezes, podem levar a estados alterados de consciência109.  Estes elementos são suportes eficazes 

para facilitar a entrada numa freqüência mais fina, facilitando o acesso a lembranças de sonhos, 

de fantasias, de cheiros, gostos e épocas remotas, elementos que, na Arteterapia,  podem ser 

                                                
109 VICTORIO, M., 2008, p.78. 
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tratados terapeuticamente, proporcionando uma busca do equilíbrio das vibrações entre soma e 

psique. Enfim, a música é um veículo que leva o participante do processo a zonas, muitas vezes 

proibidas no cotidiano, outras vezes prazerosas e também construtoras de individuação. Victorio 

(2008) menciona que “os nossos corpos são biosciladores vivos, quase iguais aos conjuntos de 

cristais de recepção que captam os sons de rádio do ambiente.  Nosso organismo é pleno de 

vibração. Tudo nele está vibrando: os átomos, as moléculas, as células, os órgãos... Vibramos 

para ser”110 e quando podemos ser, criamos. 

Alguns estudos realizados revelaram que a prática musical é responsável pelo bom 

desenvolvimento das conexões neuronais, da estrutura cerebral, principalmente nas regiões 

responsáveis pela audição, visão, controle motor. A conclusão, que alguns  autores chegaram111, 

foi que ter a música como prática promove o funcionamento do cérebro “em rede”, ou seja, a 

visão, o tato, a audição estarão juntos atuando no cérebro para que a mão possa fazer a sua 

parte. Inclusive observou-se também que os instrumentistas possuem muito mais coordenação 

na mão não dominante do que quaisquer outras pessoas.112 

No contexto da Arteterapia junguiana, a música é facilitadora da emergência de 

afetos, sensações, lembranças e inspiração, ou seja, ativam as quatro funções psicológicas 

propostas por Jung. Sabemos quanto uma música é capaz de nos levar para lugares distantes e 

nos trazer também para o momento presente.113 Este embalar é nosso conhecido desde muito 

cedo.  Agora já se pode falar com mais propriedade, pois estes efeitos têm sido estudados 

cientificamente. Diversas pesquisas abordam a eficácia de canções em bebês, ou simplesmente o 

fato de colocá-los do lado esquerdo do corpo para que ouçam os batimentos cardíacos, que o 

remetem aos batimentos cardíacos da mãe, que ouviam quando ainda no útero. Esta prática pode 

trazer-lhes mais tranquilidade.114 

Na área da saúde também existem trabalhos realizados em hospitais que utilizam a 

música como terapia para ansiedade dos pacientes.  Também nas salas de parto, ela é usada para 

estimular as contrações. Em pacientes com demências graves, inclusive com Alzheimer, a 

música os conecta com lembranças e afetos que o resgatam, mesmo que por um momento, para 

o presente. A música, no processo arteterapêutico, auxilia na produção de imagens, no acesso ao 

inconsciente, e na expressão destes conteúdos simbólicos dando um sentido e significados às 

questões existenciais. Os elementos musicais, produzindo organização sonora, pode conectar o 

                                                
110 VICTORIO, M., 2008, p. 16. 
111 SCHLAUG – Escola de Medicina de Harvard (EUA), GASER,  Universidade de Jena, Alemanha. 
112http://www.seed.pr.gov.br/portals/roteiropedagogico/publicacao/3664_musica.pdf, p.2. Acessado em 14/03/09. 
113 VICTORIO, M., 2008, p. 78. 
114 IBID. 
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indivíduo com a possibilidade de se organizar psiquicamente,levando-o a um estado de maior 

harmonia consigo próprio.  Victorio (2008) coloca que 

 

 “assim como  os símbolos organizam a psique, a música pode oferecer uma 
possibilidade de saudável equilíbrio interno.  Desta forma, assim como buscamos a 
expressão simbólica harmoniosa dos arquétipos, ainda que em alguns momentos o pulso 
possa estar aperiódico ou irregular, necessitamos dele na criação de nossa própria trilha 
sonora”.115  

 

 O pulso rítmico exerce um sentido regulador e organizador e está sempre presente 

nas músicas, mesmo que, em algumas vezes irregular ou quase imperceptível.  Uma correlação 

pode ser feita com o nosso pulso, com o nosso ritmo que, em condições de saúde, se encontra 

equilibrado e conectado com o ritmo cósmico.  Quando há alguma conturbação na vida, 

consciente ou inconsciente, e este pulso seja abalado, surge então a possibilidade do 

arteterapeuta se inserir de maneira a facilitar o encontro do indivíduo com o pulsar do Universo, 

através de sons que resgatem este funcionamento mais equilibrado e o recoloque, mais inteiro, 

no seu caminho de individuação.116   

Em suma, o arteterapeuta tem na música a possibilidade de trabalhar a integração ou 

então o equilíbrio das funções básicas da consciência individualmente ou no grupo, já que o 

excesso ou a falta de qualquer uma delas pode provocar uma desarmonização.  A musica, 

através das suas diversas manifestações e instrumentos, pode proporcionar este trabalho de 

harmonização.  Ainda citando Victorio (2008), encontramos a associação entre instrumentos, os 

quatro elementos da natureza e as quatro funções da consciência.  Teremos então a seguinte 

correlação:  

 

Cordas – água – sentimento 

Percussão – terra – sensação 

Sopro de metal – fogo – intuição 

Sopro de madeira – ar - pensamento117 

 

 

 

 

 
                                                
115 VICTORIO, M., 2008, p. 67. 
116 IBID., p. 68. 
117 IBID., p. 52. 
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3.4  Arteterapia: um caminho para individuação 

 

 

Imagem 20 
 

A totalidade inata, mas escondida, da psique, não é a 
mesma coisa que uma totalidade plenamente realizada e 

vivida.  
C.G. Jung 

 
 
O processo de individuação é um dos conceitos mais importantes dentro da teoria 

psicológica de Jung.  A partir da observação dos próprios sonhos assim como dos seus 

pacientes, ele descobriu que os sonhos “parecem obedecer a uma determinada configuração ou 

esquema”118, ao qual ele denominou processo de individuação.  Na observação dos milhares de 

sonhos que cada um tem durante a vida poder-se-ia criar um “esquema sinuoso em que temas e 

tendências aparecem, desvanecem-se e tornam a aparecer”119  que, ao longo do tempo, revela 

um processo lento de crescimento psíquico – o processo de individuação.  Assim, os sonhos, 

como peças de um quebra-cabeça, vão realizando uma regulação homeostática entre 

inconsciente e consciente e vice-versa, trazendo à superfície símbolos que investigados vão 

compondo e formando “uma personalidade mais ampla e amadurecida.”120 

Jung denominou o self de “centro organizador do sistema psíquico”, que revela a 

dinâmica da ação reguladora que se estabelece entre consciente e inconsciente, através de 

produções expressivas.  O self, como um “fator de orientação íntima”121, é uma espécie de 

núcleo atômico e de acordo com Jung: “Poder-se-ia denominá-lo também de inventor, 

                                                
118 JUNG, C.G. (org), 2002, p. 162. 
119 IBID., p. 161. 
120 IBID.  
121 IBID. 
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organizador ou fonte das imagens oníricas ... a totalidade absoluta da psique”122. Os sonhos, 

então, agem como um centro regulador, propiciando o desenvolvimento e amadurecimento da 

personalidade.   

 Uma analogia entre o sonho e Arteterapia pode ser feita já que esta pode promover a 

interação de tantas modalidades expressivas e possibilidades de revelação do psíquico, assim 

como o sonho onde quase tudo é possível e a emergência simbólica é primordial na direção e 

organização do processo de individuação.     

Tanto no sonho como na Arteterapia, o símbolo que emerge nos dá notícias da 

“energia psíquica de quem trabalha e do material expressivo utilizado, plasmando formas, 

criando e recriando mundos obscuros ou esquecidos, expressando dores e esperanças de vir a 

ser”123
.  Toda esta constituição contribui para o andamento e aprofundamento no processo de 

individuação que irá tornar o sujeito entendedor e protagonista de sua existência.  As produções 

em Arteterapia têm se mostrado uma excelente atividade para se seguir o fluxo da energia 

psíquica do paciente e auxiliá-lo a ir montando seu quebra-cabeça individual que irá fortalecer, 

cada vez mais sua identidade, consciência e autoconhecimento.  O arteterapeuta, neste processo, 

tem o papel de facilitar a eclosão destes símbolos oferecendo materiais diversos, capazes de 

serem aproveitados pelo indivíduo criativamente, a fim de que ele possa realizar suas produções 

e materializar os símbolos a serem compreendidos e transformados. 124 

No estágio realizado com um grupo de dependentes químicos em tratamento, 

assunto que  será abordado no capítulo IV, foi proposto um trabalho de construção das iniciais 

do próprio nome ou então do nome completo com peças coloridas de E.V.A., com a técnica do 

mosaico, numa roda de isopor, para posteriormente ser colocada como identificação nas pastas 

dos trabalhos de cada um.  Na totalidade, somente um componente conseguiu destacar a letra do 

seu nome. O restante do grupo começou pela letra do nome destacada e no processo da 

produção, as peças coloridas foram sendo colocadas ao redor e a letra, a qual eles faziam 

questão de destacar a princípio, foi desaparecendo no mar de peças coloridas.  O nome, o ego, 

misturado e mergulhado no mundo. A intenção inicial foi formar a letra do seu nome, 

entretanto, fatores desconhecidos interferiram neste objetivo. 

Assim pode-se observar, pelo processo arteterapêutico do grupo, que devido a 

circunstâncias presentes na adicção, como a própria condição de vida dos seus componentes, 

revelaram-se com mais nitidez, especificamente no trabalho com mosaico, a busca de 

                                                
122 IBID. 
123 PHILIPPINI, A., 2004, p. 21. 
124 PHILIPPINI, A., 1995, vol. II, p. 2  (retirado do artigo Universo Junguiano e Arteterapia). 
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identidade, de singularização, de individuação.  Não que em outras atividades este aspecto 

também não tenha sido enfatizado, mas neste foi a tônica.   

 
 O Ego do dependente de drogas parece ser facilmente devorado não só pelos efeitos da 

substância como também por todo tipo de emoções intensas e primitivas, não por acaso 
análogas àquelas que a própria substância lhe proporciona.. 125 

  

 Assim, o arteterapeuta vai disponibilizando os materiais e vai observando o trabalho 

interno que ele propicia. Profissionalmente, seu desenvolvimento vai se dando e, juntamente 

com seus pacientes, vai se aprofundando no caminho da sua individuação.   O seu papel de 

facilitador da emergência simbólica será melhor desempenhado na medida em que o seu 

conhecimento de modalidades expressivas puder viabilizar a construção dos símbolos 

individuais por meio da manipulação dos materiais, dando acesso  aos significados emocionais 

neles contidos, conduzindo o sujeito a sentimentos de inteireza e plenitude.  Da mesma forma, o 

arteterapeuta estará juntamente com seu público alvo bebendo na mesma fonte integrativa e 

criativa, onde os caminhos de individuação se cruzam, se encontram e todos celebram.126 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
125 ZOJA, L., 1992, p. 15. 
126 PHILIPPINI, A., 1995, vol. II, p. 2  (retirado do artigo Universo Junguiano e Arteterapia). 
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CAPÍTULO IV 

 

DA INTENÇÃO À CRIAÇÃO 

 

 

Imagem 21 

 

Primeiramente, o interesse em trabalhar com dependentes químicos surgiu de um 

desejo de conhecer com mais detalhes as particularidades desta população, assim como de 

atender a um chamado pessoal, que vai se revelando na medida em que o trabalho avança, como 

um símbolo.  Em segundo lugar, ampliar o conhecimento nesta área nos possibilita atuar, 

profissionalmente, em atividades tanto empresariais quanto sociais favorecendo o processo de 

inclusão social daqueles que se encontram à margem da sociedade, o que lhes dificulta a plena 

realização de sua cidadania.  Enquanto desejo, este projeto era um som interno, um eco, que só 

pode se materializar quando a minha parceira de estágio e eu encontramos a Casa de 

Acolhimento Maranathá. 

 

4.1 –  O ritual de morte-renascimento na dependência química 

 

A Arteterapia se encontra na interseção dos saberes das artes, da saúde e da 

educação, assim acredita-se que podemos assumir que ela contribua terapeuticamente na 

prevenção, manutenção e reabilitação da saúde, como diz Philippini (2004), reafirmando a 

classificação da Organização Mundial de Saúde. Suas práticas holísticas contribuem para 
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propiciar a integração do sujeito e dar a ele escolhas para seguir caminhos nunca antes vistos, 

percorridos ou pensados.  

Os participantes do grupo de dependentes químicos, foco desta pesquisa, tiveram 

esta primeira experiência com a Arteterapia pelas estagiárias da POMAR durante seis meses de 

2008. É possível que um novo sentido às suas vidas tenha sido dado, na medida em que 

pudemos perceber o quanto os aspectos relativos ao cuidado, ao prazer de criar e de saber-se 

criador fizeram uma diferença no seu comportamento. Eles ficaram um pouco mais 

participativos e alegres de terem a oportunidade de desfrutar momentos bem simples, como a 

nossa pequena confraternização de encerramento. 

Desde os primórdios da humanidade o homem utiliza drogas como o haxixe, o 

peiote, o álcool, e outras, em doses controladas como parte de rituais de iniciação.  O objetivo 

era o de sair da consciência e buscar, através da droga, uma transformação psíquica profunda 

por meio de um ritual de iniciação.  Isto vem ocorrendo ao longo do tempo, mesmo que na 

contemporaneidade esta prática esteja restrita a culturas isoladas. O que é importante ressaltar é 

o padrão arquetípico de morte-renascimento presente nestes rituais e que pertence ao universo 

da iniciação.  Zoja (1992) diz que “quando o ritual é bem conduzido, o resultado é uma 

metamorfose profunda no iniciado. É o segundo nascimento, o nascimento no espírito”127.   

É a marca de uma identidade que se adquire com a iniciação, um ritual de passagem 

para uma nova condição.  De acordo com este autor existe uma necessidade do ser humano por 

rituais de passagem e como estes rituais estão se enfraquecendo e se perdendo ao longo do 

tempo na cultura urbana, a dependência das drogas ocupa este espaço e segue um processo que 

tem como situação inicial a busca de diferenciação no meio de uma sociedade que simplesmente 

repete e imita gestos, modismos, linguagem. O adolescente ou o rapaz sonha em segredo com 

uma transformação que o torne adulto, protagonista, criador e não somente um consumidor. 

Como um segundo passo, ter-se-ia a morte iniciática que é a renúncia aos costumes sociais que 

o tornam igual.  Se há uma morte então ele busca um renascimento pela iniciação, que o une a 

um grupo que compartilha experiências, filosofias e é neste ponto que a droga ingressa na vida 

do jovem. A princípio de forma controlada que logo muda de status para o descontrole.  

Segundo o autor, o viciado em drogas da nossa sociedade falha quando pula a segunda fase que 

é a construção de um espaço interior, espaços psíquicos vazios, que aliados aos rituais 

exteriores, propiciam a vivência de renovação.  Então a Arteterapia, com o seu caráter gregário 

e facilitador no surgimento de expressões simbólicas,  pode servir de um ritual de passagem que 

                                                
127 ZOJA, L., 1992, Prefácio. 
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permite ao cidadão ingressar, se incluir, não numa pequena sociedade secreta, ou em qualquer 

outro grupo que se enclausura e não compartilha socialmente seus códigos, mas que 

compartilha, socializa, inclui e é fonte de autoconhecimento, de crescimento, de propagação e 

fortalecimento da autoestima e da cultura.   

A Arteterapia convida a experiências com materiais que eclodem em múltiplas 

possibilidades expressivas e permitem que se revelem conteúdos inconscientes ao âmbito do 

ego.  Assim, tem-se a oportunidade de começar uma vida com mais sentido e compreensão, e a 

passagem para uma maior maturidade nas ações e nas relações.  A seguir, serão mencionadas 

algumas experiências com o grupo em questão que, com certeza, nos transformaram também, e 

têm o objetivo de ilustrar aspectos do processo arteterapêutico, que tem como um dos objetivos 

propiciar um caminho de mais autoconhecimento, individuação e  prazer com a vida. 

 

 

4.2  A  instituição nasce das mãos do seu criador 

 

A Associação Maranathá do Rio de Janeiro é uma instituição filantrópica, sem fins 

lucrativos, e reconhecida como de Utilidade Pública Municipal. Teve sua origem em 1996, a 

partir do Grupo de Oração “Cor Jesu”, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, quando jovens 

dependentes químicos buscaram acolhimento fora das atividades do referido grupo.  O fundador 

da Comunidade Maranathá estava então coordenando o grupo, oferecendo auto-ajuda e 

orientação espiritual. Entretanto, com o tempo, o grupo foi crescendo e a necessidade de atender 

às realidades individuais toxicológicas foi se tornando imprescindível, através de um tratamento 

mais específico, tendo como base um programa terapêutico incluindo as abordagens médicas e 

psicoterápicas. Esta conduta foi planejada a fim de alcançar o principal objetivo que motivou a 

concepção da obra, com foco na reinserção social e na libertação dos adictos.  Para tanto, 

buscou-se a implantação de uma associação que pudesse dar apoio pós-internação onde os 

valores morais  

seriam ressaltados e complementados através de práticas espirituais, promoção da educação, 

saúde, trabalho, esporte e atendimento psicológico128.  

Na missão desenhada para a associação, pelo seu criador, consta a prestação de 

atendimento de qualidade, tornando-se referência na reabilitação de dependentes químicos, por  

                                                
128 Informações obtidas no folheto da “Comunidade Católica Maranathá” – Restaurando Vidas, 2007, assim como 
no site www.maranatharj.com. 
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apresentar altos índices de recuperação. Os valores ressaltados são: solidariedade, respeito, 

responsabilidade social, transparência, interação, solução, espiritualidade e integridade.   Dentro 

dos objetivos também estão incluídos os interesses pela recuperação e reinserção social e 

familiar de dependentes químicos, o tratamento da co-dependência, com o envolvimento da 

família; dignificar e valorizar o dependente químico enquanto ser humano, independente de 

raça, cor, sexo ou crença religiosa; realizar palestras e cursos em outras associações, escolas, 

centros comunitários e locais similares.  

A associação possui quatro casas de acolhimento assim localizadas: Sítios em Nova 

Iguaçu, e Duque de Caxias e Casas de Acolhimento em Engenho de Dentro, que é a sede, e 

Padre Miguel.  Vale mencionar a metodologia de trabalho pretendida, como mais um aspecto a 

ser observado nas considerações que serão feitas posteriormente.  Consta que o tratamento é 

direcionado a fornecer efetivas condições ao dependente químico que puder permanecer com 

sua família de se abster do uso de drogas de uma maneira geral, através de um tratamento 

ambulatorial. Caso contrário, a internação é voluntária e possível.  

As informações acima foram retiradas do folheto de propaganda da Instituição, que 

nos foi cedido, e retrata o desejo do seu fundador e de todos que participam da direção da casa. 

 

4.3 O desejo, a experiência e a vivência  

 

 Esta obra se dedica à promoção humana, com base formativa cristã, e, realiza 

trabalho social acolhendo homens, dependentes químicos, advindos de famílias ou da rua.  Sua 

sede fica localizada no bairro do Engenho de Dentro, subúrbio do Rio de Janeiro, na Rua Adolfo 

Bergamini, 199. A Instituição oferece abrigo, alimentação e oração.  O tratamento da 

dependência química se sustenta na oração, em diversas horas do dia.  Todos os dias, pela 

manhã, vão à missa nas igrejas perto da casa, participam de retiros promovidos pela 

Comunidade Maranathá e festejam todas as datas do calendário católico dentro e nas paróquias 

próximas.  

Retomando as intenções iniciais do criador da Casa, iremos destacar alguns pontos 

norteadores da obra, portanto revelando intencionalidade e consciência na busca de sua 

realização. Entretanto, observamos que, no fazer diário, estas diretrizes escorregam por atalhos 

que as distanciam do objetivo primordial que é a recuperação e resgate da cidadania dos 

internos.  Parece que o desejo de inclusão social e recuperação do dependente químico 

assumiram a posição de fundo de todo o painel, e a questão religiosa, da “espiritualidade” 

assumiu o primeiro plano. Colocando numa linguagem simbólica, podemos, provavelmente, 
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citar que no inconsciente está todo o desejo humanitário de incluir e recuperar esta população 

tão sem cuidados. Talvez tendo como guia e inspiração a parábola do “Bom Samaritano”, 

contada por Jesus a um doutor da lei, onde o mandamento, “Amarás ao Senhor teu Deus de todo 

o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e 

ao próximo como a ti mesmo” ,é um grande desafio lançado e que atravessa os tempos. O que 

pode estar eclodindo então na consciência como um provável símbolo, é a obra, é a tentativa de 

cumprir o que manda a lei divina, de responder à pergunta lançada há muito tempo: “... E quem 

é o meu próximo?"129   

 Ao destacar alguns pontos principais mencionados tanto na missão da Casa quanto 

nos objetivos, gostaríamos de fazer algumas considerações, envolvidas neste chamado de mais 

um representante arquetípico do herói. 

 

4.3.1 Cuidados médicos e psicoterápicos  

 

No período em que foi realizado o estágio, observamos que, em termos de cuidados 

médicos, há um médico acumpunturista que vai à Casa e faz procedimentos de acupuntura 

auricular.  Caso os internos necessitem de acompanhamento médico e dentário, são levados ao 

posto de saúde mais próximo para atendimento.  Quanto a atendimentos psiquiátricos são 

realizados no CAPSad (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) Raul Seixas, anexo ao 

Instituto Municipal Nise da Silveira.  Entretanto, percebemos que os internos aproveitam muito 

pouco das atividades ocupacionais e terapêuticas oferecidas pelo CAPS, como, por exemplo, as 

oficinas lá estabelecidas.  Ainda englobando o tratamento psicoterápico, há uma psicóloga que 

visita a Casa uma vez na semana e faz um encontro com todo o grupo, ou com os que estiverem 

disponíveis a participar, a fim de colocar questões relativas à dependência química.  Na 

oportunidade que tivemos de presenciar um destes encontros, nos pareceu muito mais uma 

palestra do que uma terapia grupal, ou pelo menos uma chance de dar voz àqueles homens.  

Enfim, a Casa possui uma estrutura de atendimento precária para o tipo de população que 

abriga, nos parecendo ser necessário uma inserção da própria Instituição nas redes de 

sustentação comunitárias que venha ao encontro dos anseios propostos na carta de intenções do 

seu criador. 

 

 

                                                
129 Novo Testamento, Evangelho de Lucas, 10:29, extraído do site http://www.espirito.org.br/portal/artigos/mundo-
espirita/a-parabola-do-bom-samaritano.html, acessado em 23/02/09. 
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 4.3.2 Estrutura administrativa  

 

A estrutura administrativa procura privilegiar e valorizar o trabalho dos internos que 

se encontram há um bom tempo sem consumo de drogas que tenham um bom conhecimento 

tanto da estrutura quanto dos propósitos que norteiam a instituição e que sejam da confiança do  

Diretor Geral.  Ele visita diariamente a instituição, e ocupa a posição de “pai de família”. 

Premia, pune e orienta, tanto os internos quanto os coordenadores, internos dependentes 

químicos, que já estão  há algum tempo na Casa e que ascenderam a este posto por terem 

demonstrado alguma competência intelectual e confiabilidade. Estes coordenadores orientam 

funções específicas como organização do bazar, que vende roupas usadas para sustento da casa, 

recepção de doações e designação de outros internos para resgatar as referidas doações, assim 

como são referências para resolver quaisquer atritos que venham a acontecer no ambiente 

durante o dia e encaminhar os relatos ao Diretor Geral à noite.  

Percebemos também a presença da esposa do Diretor Geral conduzindo os trabalhos 

espirituais, como organização dos retiros, das atividades noturnas de oração, por exemplo. 

A Casa se sustenta por doações e um brechó, que funciona na recepção. Este bazar é 

organizado por um interno, que no momento em que estivemos na casa era o responsável pela 

arrumação, venda e condução das atividades do brechó,  fato que o impossibilitou de participar 

do grupo de Arteterapia. As atividades na cozinha também são conduzidas por internos que têm 

habilidades culinárias.  

Diante da centralização das atividades na figura do Diretor Geral, tivemos 

problemas para constituição do grupo.  Então utilizamos esta influência para que ele divulgasse 

o trabalho.  Fizemos dois cartazes e colocamos no quadro de avisos com um espaço para os 

interessados em participar das atividades colocarem o seu nome na lista.  Na verdade, 

descobrimos, posteriormente, que o Diretor Geral indicou os internos para participarem do 

grupo.  Uns gostaram da indicação e outros compareceram, pois foram “convidados”.  O grupo 

iniciou em 25/03/2008, no horário de  9:00 às 12 horas, às quintas-feiras, com 15 componentes e 

terminou em 27/08/2008, com 4 participantes.  

 

4.3.3  A entrada do masculino 

 

A Casa, como já foi mencionado anteriormente, é para o acolhimento de homens. 

Um ponto importante que observamos é quanto à recepção de internos. A estrutura de cuidado 

com a saúde psíquica, emocional e física é muito frágil na Casa e o apoio ambulatorial que 
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contam é da Prefeitura, que está sempre sujeito às mudanças de governo.  Acreditamos que a 

falta de fortalecimento dos vínculos do interno com a casa, principalmente no sentido do 

cuidado, facilita a saída e entrada de usuários.  Não sabemos se este é o intuito norteador da 

casa, já que se define como uma instituição de “acolhimento”, e lá, fisicamente, este 

acolhimento tem limites. Alguns internos dormem nos poucos quartos superlotados que existem; 

no entanto, um grande número, dorme em colchonetes que são colocados no salão à noite, após 

o término das atividades, onde tudo se faz. O acolhimento deste contingente masculino pareceu-

nos frio, simplesmente burocrático.  A conexão mais amorosa que eles têm é com o sagrado, 

com o divino. 

 

4.4   O projeto de trabalho com o grupo 

 

Iniciamos nossas atividades com o grupo duas vezes por semana e percebemos que 

era uma freqüência muito pesada. Este peso, atribuímos a alguns fatos, que se seguem. 

Primeiramente, a outras atividades de trabalho que temos, bastante intensas, em locais distantes 

da Instituição. Em segundo lugar, nossa insegurança e tentativa de direcionar as atividades 

grupais nos deixaram muito tensas, provocando um cansaço grande não permitindo uma 

recuperação imediata para logo estarmos novamente no grupo. Como terceiro motivo 

identificamos que a população com a qual trabalhamos, dependentes químicos, nos demandava 

o desgaste de muita energia emocional, física e psíquica. Desta forma, decidimos nos encontrar 

uma vez por semana, o que foi bem proveitoso no caso, pois íamos mais inteiras para a 

Instituição e mais relaxadas para poder lidar com as situações, muitas vezes de limite entre 

continuidade de vida ou mergulho em qualquer tipo de morte.   

Outro aspecto desafiador foi a condução do grupo, o próprio nome já se revela. 

“Conduzir” tem como um de seus significados governar, dirigir130 e para tanto é necessário 

sujeitos. A proposta, que nos foi esclarecida e reafirmada posteriormente, é que simplesmente, 

nesta primeira fase deveríamos deixar que a interação com os materiais acontecesse e a 

expressão surgisse à vontade. Nós não seguimos esta diretriz, por não termos entendido esta 

sutileza e coordenamos o grupo de forma diretiva ao invés de simplesmente sermos facilitadoras 

de processos de emergência de símbolos nos trabalhos. A condução era dos trabalhos, das 

atividades. Foi difícil compreender nos quatro primeiros encontros que tínhamos somente que 

                                                
130 Dicionário de português online  http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx . Acessado em 23/02/09. 
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explorar os materiais e que, para tanto, não precisávamos fazer nada além de estimulá-los a 

trabalhar, confortavelmente e com prazer, com o material escolhido para aquela sessão.   

Por outro lado, foi possível perceber, já com afastamento da situação, que o 

ambiente que encontramos clamava por uma “mão mais condutora” dos processos relacionais 

que aconteciam, mas com suavidade e afeto, este caminho foi sendo construído e interiorizado.  

Após este período inicial, o objetivo mais geral foi a promoção do 

autoconhecimento por meio do mergulho na história de vida pessoal, assim como pela troca 

entre os membros do grupo. O círculo grupal foi dando suporte emocional, criando uma 

cumplicidade positiva para proceder às mudanças de hábito, assim como os materiais  

explorados foram servindo de  matéria prima para expressão das vivências pessoais,   projeção 

dos desejos de cada um, e descobertas de imagens novas e sentimentos restauradores de 

confiança e fé nas mudanças pretendidas. Após cada processo expressivo, cada membro do 

grupo falava sobre sua criação e dava o significado a ele. Muitas vezes o que era produzido 

servia de mote para histórias cheias de afeto que precisam ocupar sonoramente o espaço para 

que tanto o prazer quanto a dor pudessem ser compartilhados. 

Os objetivos específicos mais prementes do processo arteterapêutico pelo qual o 

grupo passou e que tivemos a intenção de tocar com o trabalho proposto foram os seguintes: 

 

• Facilitar a emergência das histórias de vida individual, por meio das propostas de 

atividades, utilizando estímulos geradores. Philippini (2004) nos fala que o resgate de 

histórias antigas “pode nos facilitar o encontro e a compreensão dos mesmos temas, em 

histórias contemporâneas de clientes em processo arteterapêutico”.  Mais adiante a mesma 

autora menciona que “ter a clareza destes fatos (histórias arquetípicas e mitos) pode ativar 

o desdobramento da expressão simbólica e, através dos procedimentos de amplificação, 

poder-se-á contribuir ainda mais para o fluir do processo arteterapêutico.” 

 

• Procurar aprofundar na questão relativa ao “cuidado com a vida”, no sentido específico 

individual e, mais amplo, que engloba a vida no planeta.  O propósito desta abordagem é 

enfatizar o ser humano como parte do ecossistema e por isso há uma necessidade de se 

respeitar as leis da natureza, que proporciona a homeostase entre suas partes e, 

consequentemente no todo.  Cuidar do planeta na mesma proporção que cuidamos de cada 

um de nós.    Na verdade, o sentido do cuidado que se quis tocar com o processo realizado, 

pode estar contido nas palavras de Frankl:   
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Amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo da sua personalidade.  
Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem 
amá-lo.  Por seu amor a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as 
feições essenciais do seu amado; mais ainda, ela vê o que está potencialmente contido 
nele, aquilo que ainda não está, mas deveria ser realizado.  Além disso, através do seu 
amor a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar estas potencialidades.  
Conscientizando-a do que ela pode ser e do que deveria vir a ser, aquele que ama faz 
com que estas potencialidades venha a se realizar.131 

 

• Elucidar o quanto as substâncias químicas de uma maneira geral prejudicam a vida no 

planeta, atingindo, de forma contundente, a natureza e, como conseqüência, a nós mesmos que 

também somos parte dela.  

 

• Possibilitar que as produções individuais possam ser estímulos ao crescimento da autoestima, 

assim como uma chance de fortalecer a autoimagem refletida nos trabalhos realizados.   

 

• Estimular a emergência de sentimentos de acolhimento, de sustentação e de igualdade, através 

das expressões produzidas coletivamente, capazes de encorajar os participantes do grupo a 

acreditar que é possível retornar à vida em sociedade.   

 
• Focalizar as mãos como instrumentos essenciais à fluência dos sonhos e de fantasias 

reprimidos.  Da mesma maneira que os materiais são recicláveis e se transformam, ou seja, 

mudam de forma, as pessoas também podem se transformar, transcender e transmutar-se 

juntamente com a manipulação da matéria.   

 

Não é a mão, aliás, a ordenadora dos números, ela própria um número, órgão dos 
cálculos e mestra dos ritmos? Antes de mais nada, ela toca o universo, ela o sente, 
apodera-se dele e o transforma.  Faz espantosas combinações com a matéria. Não se 
satisfaz em usar o que existe, é preciso que trabalhe no que não existe e que acrescente 
aos domínios da natureza um novo domínio.132   

 

 

4.4.1 Perfil do grupo 

 

  A faixa etária do grupo variou de 21 a 66 anos.  A escolaridade elementar e seus 

membros migrantes de vários estados do Brasil, o que nos proporciou uma diversidade de 

experiências e histórias de vida.  Todos do gênero masculino. 

                                                
131 FRANKL, V., 1991, pág. 100. 
 
132 FOCILLON, H., 1983, p. 138-139. 
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Vale ressaltar que o grupo teve um número maior de participantes na primeira fase, 

que é a de exploração do material. Nesta fase, seis membros deixaram o grupo, dos quais três 

retornaram para suas casas, um foi deslocado para atividade burocrática, o que impossibilitou 

sua participação no grupo, dois não quiseram mais participar.  Quando iniciamos a etapa de 

hipótese diagnóstica, mais cinco membros saíram da casa.  Dentre estes, três retornaram para 

suas casas, um foi transferido para o sítio da própria instituição e um foi enviado para Casa de 

Bethânia.  A composição final do grupo é de quatro participantes, que ficaram bastante 

engajados no trabalho.   

De uma maneira geral, a freqüência de todos foi muito boa. Quando observávamos 

que algum participante começava a faltar era um indício de que sairia do grupo.  Em todas as 

ocorrências esta hipótese foi confirmada.   

 

4.5 Os caminhos percorridos pelo grupo 

 

A Casa nos acolheu, assim como os internos. Tínhamos um ciclo a cumprir ali.  

Com a saída constante da Casa dos participantes do grupo, o fantasma da extinção do grupo 

antes da conclusão das três fases do trabalho não saiu do nosso imaginário. Acreditamos que 

levamos este grupo até o fechamento de todas as atividades por vários motivos, mas certamente 

pelo trabalho de fortalecimento das raízes pessoais e coletivas que vínhamos realizando e de um 

cuidado carinhoso que trocamos com todos.  O círculo de proteção foi sendo construído durante 

o percurso. “É assim que são as coisas”, como já dizia um participante do grupo. Ciclo, círculo, 

roda, início, fim, início, contorno, proteção, consciente, inconsciente. Território simbólico. 

 

4.5.1    A entrada do feminino na casa 

 

Fomos bem recebidas na Instituição tanto pelo Diretor Geral quanto pelos internos. 

Como o grupo era grande, optamos por trabalhar no salão do térreo, onde acontecem todas as 

reuniões. Neste horário, não havia nenhuma atividade no local.  Quando chegávamos na casa, os 

participantes do grupo estavam arrumando as mesas para iniciarmos o trabalho, assim como 

disponibilizavam o material, que ficava guardado num lugar equivalente a um sótão, dentro de 

uma caixa grande de plástico. 

O salão era grande e aberto e não havia uma porta para ser fechada; desta forma o 

barulho do movimento da casa começou a se aproximar demais e a invadir o trabalho do grupo.  

Tivemos que solicitar a um dos coordenadores que cuidasse para que não conversassem alto 
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perto do salão.  Da mesma forma, os internos, que não participavam, por não haver nenhuma 

barreira entre eles e o grupo, se achavam no direito de se aproximarem e ficarem olhando e 

comentando os trabalhos.  Este fato não agradava ao grupo que começou a reclamar e, mais uma 

vez, tivemos que tomar atitudes. O grupo começou a nos reconhecer como pessoas que, de 

alguma forma, estavam zelando por eles. Quando chegávamos, todos nos recebiam muito bem.  

Sentíamos que ficavam alegres e animados, pois estávamos levando atividade, novidade e 

atenção para eles.  

Podemos  visualizar esta ambientação apresentada, num patamar simbólico  Tal 

como a situação da população em questão, a falta de limite e contorno estavam presentes no 

local, em cada participante, no grupo e também em nós mesmas.  Tivemos primeiro que 

encontrar dentro de nós este lugar, assim como mães, quando têm sua primeira cria, ficamos 

inseguras, e um tanto quanto perdidas nos quatro primeiros encontros.  Estávamos buscando 

contornos definidos, e isto não existia. Ele precisava ser construído. Simples como cuidar de um 

bebê recém-nascido, que precisa de alimento, cuidados, carinho e atenção.  A nutrição afetiva, 

simbólica e imagética começava a se materializar. Precisávamos seguir simplesmente a 

demanda do grupo. Caminhar com eles, juntos. Tivemos aqui o suporte tanto da nossa 

supervisora quanto dos colegas de turma. Todos nós nos demos contorno e suporte.  O círculo 

sagrado estava começando a se delinear.  A roda, que fazíamos todos os dias dos encontros, e os 

elementos colocados dentro dela, também davam um contorno ao ambiente, que se perfumava e 

se transformava num território sagrado.   
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Imagem 22 

 

 

4.5.2   Imagens arquetípicas de cuidado no processo grupal 

 

A roda, o seu centro, o fogo, o início e o fim que se ligam. Um lugar continente 

onde as experiências podem ser vividas e transformadas, a partir das questões trazidas pelo 

grupo. Estes ingredientes beneficiados pelo fogo e pelo calor desprendido servirão de alimento 

para que todos possam crescer com a experiência133. O que se espera do  arteterapeuta neste 

lugar, é que ele possa dar o contorno com o seu olhar, sua escuta e sua afetividade que refletem 

seus saberes “sobre as funções da arte, sobre os processos psicológicos que estão na base do 

funcionamento criativo e uma teoria da estrutura simbólica.”134 

Então, seguindo o caminho da roda, do centro e do fogo, embarcamos na 

possibilidade que a Arteterapia nos abre, através dos símbolos e de sua aplificação, de criar “a 

possibilidade de conhecer, compreender, refazer, recuperar, rememorar, reparar e 

transcender”135, selecionando temas, encontrando texturas, valorizando a cultura individual 

daquele grupo para que o processo curativo venha a ser uma possibilidade. 

 

4.5.2.1 A roda e o fogo 

 

 

 

Imagem 23 

 

 

Imagem 24 

 

                                                
133 Bernardo, P.P. – Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida.  Acesso em 31-08-08.  
site: www.brasilcentralarteterapia.org. 
134 PAIN & JARREAU, 1996, p. 21. 
135 IBID. 
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A roda foi a imagem que primeiro se nos revelou para trabalhar com o grupo.  A 

idéia era de iniciar formando uma roda com um centro demarcado por um difusor de cerâmica, 

exalando um aroma ao calor do fogo.  O desejo era organizar, juntar, conhecer, reconhecer, 

centrar a energia para aquele local, como se ele fosse um mastro, um marco, uma origem e criar 

um clima de descontração e prazer para o desenrolar do trabalho.  E assim foi.   Marie-Louise 

Von Franz, colaboradora de Jung, conta que : 

O simbolismo do altar significa que para realizar um processo de individuação é 
preciso nos submetermos, conscientemente, ao poder do inconsciente, em lugar de 
pensarmos em ‘que devemos fazer’ ou ‘o que se considera melhor fazer’, ou ‘o que se 
faz habitualmente’ etc. É preciso apenas ouvir para poder compreender o que a 
totalidade interior – o self – quer que façamos, aqui e agora em uma determinada 
situação.136 

  

Aquele foi o nosso altar que reverenciamos durante seis meses em todos os 

encontros.  A reunião sempre começava com a roda e fomos ampliando, aos poucos, os rituais.  

A princípio fechávamos os olhos e fazíamos três respirações profundas. Depois acrescentamos 

alguns passos e fazíamos a roda rodar. Até que introduzimos o “ritual do creme”, para ativar as 

mãos e o corpo antes de começarmos a trabalhar.  A roda deu uma identidade e intimidade ao 

grupo, que escolheu o seu nome: “grupo família”.  A família é o núcleo da sociedade. Os 

participantes do grupo sempre traziam suas histórias familiares para compartilhar.   Histórias 

quase sempre carregadas de melancolia, sentimento de perda, rancor, abandono e, algumas 

vezes, momentos alegres lembrados e revividos.  A roda era formada com todos de mãos dadas, 

e depois ela continuava em torno da mesa onde o grupo brincava um pouco para descontrair e 

materializava as suas produções.  A roda sustentava, dava limite, embalava. As mãos que se 

davam ampliavam as possibilidades de resgate simbólico de emoções e experiências para então 

poder materializá-las com os diversos tipos de materiais. 

Philippini (2004) relata que a Arteterapia baseada na teoria junguiana proporciona a 

amplificação simbólica, que é o aprofundamento numa determinada imagem que surge durante 

o processo arteterapêutico, e “retoma trilhas muito antigas, presentes na história do homem há 

muitos séculos”.137  

A roda tem significados importantes e significativos ao contexto em questão e está 

ligada ao masculino. O Dicionário de Símbolos relata significados ao longo da história de 

elementos simbólicos e valiosos para as civilizações.  Procurando associações simbólicas à 

imagem da roda, em Chevalier & Gheerbrant (2006), encontramos este símbolo associado a 

várias idéias. Destacamos algumas delas relevantes para o estudo em questão.   
                                                
136 JUNG, C.G. (org), 2002, p. 163. 
137 PHILIPPINI, A., 2004, p. 18. 
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participa da perfeição sugerida pelo círculo, mas com uma certa valência de 
imperfeição porque ela se refere ao mundo do vir a ser, da criação contínua, portanto 
da contingência e do perecível. Simboliza os ciclos, os reinícios, as renovações ... É um 
símbolo solar na maior parte das tradições ... Numerosas crenças, fórmulas, práticas 
associam a roda à estrutura dos mitos solares ... Os raios da roda fazem com que ela 
apareça como um símbolo solar. É ligada a Apolo, bem como ao raio e à produção do 
fogo. 138 
 
 

 

 

Imagem 25 
Dança do Salgueiro, 1634 

 

 

Imagem 26 

 

Imagem 27 
Roda em torno do Benguê, 2008 

 

Iniciamos esta viagem nos conectando e seguindo a trilha do herói. Campbell (1990) 

relata que a jornada do herói geralmente começa com alguém de quem foi usurpada alguma 

coisa, ou, por outro lado, ele sente que lhe falta algo de importante dentre suas experiências 

permitidas aos membros da sociedade. “Essa pessoa então parte numa série de aventuras que 

ultrapassam o usual, quer para recuperar o que tinha sido perdido, quer para descobrir algum 

elixir doador da vida. Normalmente, perfaz-se um círculo, com a partida e o retorno”139.  O 

herói parte para uma jornada pessoal, de individual, um elo de um círculo maior e 

posteriormente, após conseguir o seu objetivo, retorna para o seu lugar natal, recompondo o 

círculo com o seu elo muito mais forte, consciente e, possivelmente, deflagrador de processos 

nos outros elos que compõem este círculo.  Ele nunca mais será o mesmo.  

                                                
138 CHEVALIER & GHEERBRANT, 2006, p. 783. 
139 CAMPBELL, J., 1990, p. 132. 
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O mito do herói é um mito solar. Assim, mais um elemento nos liga a este caminho: 

o fogo.  O fogo no centro da roda e o fogo, representado pela árvore no centro da roda que 

fizemos na visita ao Jardim Botânico.  São heróis procurando se conectar novamente com a luz, 

com a consciência em busca da transcendência, com a purificação através do fogo.  De acordo 

com o Dicionário dos Símbolos, de Chevalier & Gheerbrant (2006): 

 

A purificação pelo fogo, portanto, é complementar à purificação pela água, tanto no 
plano microcósmico (ritos iniciáticos), quanto no plano macrocósmico (mitos 
alternados de Dilúvios e de Grandes Secas ou Incêndios).140  

  
 
 
 
4.5.2.2    A construção de mandalas   

 

 

Imagem 28 

 

 

Imagem 29 

 

Imagem 30 

 

Imagem 31 

   

Mandala é uma palavra sânscrita que significa círculo.  No que diz respeito ao 

âmbito religioso e da psicologia referem-se a imagens circulares que podem surgir em várias 

                                                
140 CHEVALIER & GHEERBRANT, 2006, p. 441. 
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modalidades expressivas como, por exemplo, na pintura, na dança, em modelagens.141 Tanto 

Jung quanto Nise da Silveira, renomada psiquiatra brasileira, observaram sua produção em 

sonhos, situações de conflito e em casos de esquizofrenia.  A quaternidade está quase sempre 

presente na configuração das mandalas, como um círculo que é. Ou seja, elas são dividas em 

quatro ou múltiplos de quatro, sob a forma de cruz, estrela, quadrado ou octógono.  Von Franz 

menciona que esta disposição representa a estrutura quaternária da psique. 

A pesquisa profunda de Jung permitiu a observação de que a construção de 

mandalas aparecia principalmente quando os indivíduos se encontravam em estado de 

desorientação e, no caso dos esquizofrênicos “cuja visão do mundo tornou-se confusa devido à 

invasão de conteúdos incompreensíveis emergentes do inconsciente”.142 

Outra observação interessante é a construção de um ponto central para onde tudo 

converge, mesmo dentro da mais total desordenação e contradições. É como se esta tentativa de 

organização buscasse uma autocura primordial, existente em toda parte, que se origina, na 

verdade num impulso instintivo.143 

Fazendo uma conexão com o grupo de dependentes químicos em questão, a 

proposta de um trabalho de colagem com sementes, folhas secas, elementos da natureza, foi 

feita, na medida em que estávamos trabalhando a relação com a natureza, o cuidado e o 

reaproveitamento de materiais, que muitas vezes não damos atenção no nosso dia-a-dia.  

Quantas folhas de amendoeira vão para o lixo ou também podem se tornar adubos para terra?  

Vai depender da consciência de cada um.  Foram utilizadas folhas de papel circulares para 

facilitar a colagem. O processo de construção destas mandalas durou dois dias, pois a 

concentração e a dedicação deles ao trabalho, que teve quatro etapas norteadoras, foram 

marcantes como a divisão quaternária das mandalas! Uma primeira fase de escolha dos 

materiais veio seguida da colagem propriamente dita e do surgimento das imagens por eles 

eleitas para serem representadas. Depois no encontro seguinte, foi feito um outro círculo de 

acetato para ser colado sobre a mandala, a fim de proteger as sementes e folhas e garantir uma 

durabilidade maior do trabalho. Para finalizar fizemos a produção para fotografia. 

 

                                                
141 JUNG, C.G., c.w., 9, p. 387-388 apud SILVEIRA, N., 1981, p. 54 .  
142 SILVEIRA, N., 1981, p. 54.   
143 IBID., p. 54. 
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Imagem 32 

 

 

4.5.3   O dia-a-dia se revela  

 
Com o passar do tempo, a diminuição do grupo e o aumento tanto da produção 

quanto do material, e ainda mais das interferências externas (barulho, a hora do terço começou a 

esbarrar com o nosso horário, etc) no trabalho do grupo, sentimos que era hora de solicitar uma 

sala menor e um local para guardamos nosso material de forma adequada.  Fomos, mais uma 

vez, ao Diretor Geral e ele nos atendeu imediatamente.  Entretanto, como não participa da rotina 

da casa, e, muitas vezes, não comunica suas decisões a todos que o assessoram, parece que a 

austeridade com a qual quer levar a casa, para um observador mais atento, é corroída pelo 

descuido, desatenção às necessidades básicas dos internos e pelos ratos que habitam a casa.  No 

sótão, onde guardávamos nosso material, era a moradia dos ratos e eles faziam visitas ao local 

diariamente.   

A partir da nossa solicitação, ganhamos um armário no segundo andar, junto da sala 

onde passamos a realizar as atividades do grupo. Aproveitamos esta oportunidade para 

propormos um encontro de arrumação, organizamos tudo, colamos etiquetas identificando cada 
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caixa, enfim, ficou ótimo. Foi um momento de materialização da proposta de construção do 

limite de um corpo, de dar forma e contorno aquela nossa relação.  

 Um dia, no último encontro da fase de formulação da hipótese diagnóstica, 

chegamos na casa, procuramos o material no armário e não encontramos.  O material foi todo 

tirado de onde estava e colocado em outro armário e nada nos foi avisado.  Ficamos bastante 

indignadas com a situação. Os rapazes do grupo pareciam surpresos e um pouco decepcionados, 

mas procuramos manter a cabeça fria e tomar as atitudes adequadas para resolver o problema.  

Um dos participantes, que tinha mais acesso aos armários, começou a procurar o material e o 

encontrou em outro armário no canto da sala.   

A nossa leitura do ocorrido vem de encontro a tudo que vimos observando e 

vivenciando: as decisões do Diretor Geral não são comunicadas aos coordenadores que ficam na 

casa durante o dia e garantem o seu funcionamento; sua esposa também coordena atividades, 

toma decisões e cuida da arrumação dos donativos que a casa recebe, além de dirigir algumas 

atividades de oração.  Há indícios de que a ordem partiu dela para mudar o nosso material de 

lugar. Entretanto, a falha se deu na falta de comunicação do ocorrido, a alguém responsável.  A 

comunicação dentro da Instituição não se mostra adequada às demandas do sistema existente, 

assim como há uma disparidade entre o cuidado recebido pelos internos frente às necessidades 

biopsicossociais identificadas no contingente de dependentes químicos da Casa. 

 Entendemos que os recursos são limitados diante das exigências do cotidiano da 

Instituição, entretanto acreditamos que um trabalho de conscientização das Redes de 

Sustentação Social possa incrementar e enriquecer bastante o trabalho já realizado na Casa.  

Procurando dar início a uma mudança importante e necessária nas estratégias relativas ao 

“cuidado com o ser”, aventamos como hipótese diagnóstica investir em um caminho em que o 

cuidado com o ser, com a vida individual, coletiva e planetária possa estimular o resgate da 

dignidade em cada um, no grupo. Assim, uma melhor autoimagem e conseqüentemente uma 

autoestima maior podem ser conquistadas, conduzindo os sujeitos em questão a se incluírem 

como cidadãos na sociedade, com todos os direitos e deveres que lhes são atribuídos. Cuidar da 

“mãe-terra”, resgatar nela a força da vida para que cada um possa seguir, retornar às raízes para 

se nutrir e voltar ao mundo e realizar.  Seguimos nesta trilha. 
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4.5.4 Dentro e fora do círculo. A interação com o meio 
 
 
 

 
 

Imagem 33 
 

 

 
 

Imagem 34 

 
 
 Além do contato dos internos com os órgãos de apoio à Casa, existentes nas 

adjacências do bairro, ou seja, CAPS Raul Seixas, SESC, igrejas e as casas de retiro da própria 

instituição, o trabalho do grupo propiciou aos participantes duas visitas.  A primeira ao Jardim 

Botânico e a segunda à Recicloteca. 

 Todos ficaram deslumbrados ao chegarem no Jardim Botânico. Alguns não 

conheciam, outros foram se lembrando que já haviam passado por ali.  Enquanto passeávamos 

pelo parque, histórias surgiam, surpresas se apresentavam com a vegetação exuberante e desejos 

de passarem todo o dia no local eram colocados.   

 Um dava suporte ao outro para que não se perdessem do grupo.  Lá fora,  eles se 

controlavam para que o comportamento fosse como na casa.  Tudo bem controlado e “seguro”, 

para tanto, um monitor nos acompanhou para evitar qualquer problema maior.  Neste passeio, 

tivemos uma situação tão comovente quanto solidária.  Um dos participantes não estava 

podendo caminhar direito, pois estava sofrendo de fortes dores nos pés por conta de uma prótese 

deslocada.  Assim, o seu colega de grupo o deu suporte durante todo o tempo da visita, 

segurando na sua mão para que não caísse.  O círculo de proteção se estendia para o exterior; as 

mãos ainda continuavam se tocando e o contorno agora era dado por eles mesmos, uns aos 

outros.   

 Outro passeio que realizamos foi à Recicloteca.  Um lugar onde tudo é reciclado, 

reaproveitado, transformado.  A nossa visita a este local deu-se, pois eles se interessaram em 
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fazer produtos com canudos de jornal e revista.  Então resolvemos levá-los até lá para que eles 

vissem as enormes possibilidades de se trabalhar com reaproveitamento e reciclagem.  Todos 

ficaram surpresos com tantas possibilidades.  Um dos participantes do grupo, que, na verdade, 

não deveria ter ido conosco, pois tinha acabado de sair do hospital por conta de vários ataques 

epilépticos, quis ir, fez questão de marcar sua presença.  Por conta dele, fomos também 

acompanhados de um monitor, caso fosse necessário alguma providência com relação a ele.  

Este participante estava tomando muitas medicações para a epilepsia que o deixaram com 

muitas tonturas e quase sem condições de ficar de pé.  Ao chegarmos na recicloteca, ao sair do 

carro ele mesmo percebeu que não podia ficar de pé.  Então todos providenciaram que ele 

sentasse e nos aguardasse na saída, pois poderia sofrer um acidente se permanecesse de pé.  O 

fato dele ter ido conosco foi muito importante para nós e para ele, pois fortaleceu mais ainda seu 

vínculo com o grupo, que o protegeu assim como pode ter sido uma atitude saudável para sair 

da mesmice e da acomodação.  Os dois passeios foram atividades marcantes por terem servido 

de estímulos de crescimento advindos do exterior.  Pareceu-me que afastar-se da casa lembrou a 

eles que isto é possível. 

 

4.5.5 A confecção do trabalho final 

 

 

Imagem 35 

 Na última etapa do estágio, o grupo decidiu confeccionar um quadro para expor as 

fotos de registro de todo o processo arteterapêutico.  Este é o momento para o grupo exercitar 

sua capacidade de autogestão e nós atuarmos facilitando e dando contorno a esta realização.  

Evocamos, então, um fato social muito comum na vida das comunidades, principalmente, do 

interior das cidades: o mutirão.  Todos tinham uma história para contar e chegaram a declarar 

que o “mutirão é uma união para o bem comum”.  Com este espírito, iniciamos o projeto do 

quadro.  A proposta que fizemos é que pudesse ser uma produção realizada à base de 
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reaproveitamento de material, já que o capital era escasso aliado ao fato de que teríamos a 

oportunidade de experimentar as possibilidades de criar o novo a partir do que a sociedade 

considera como lixo,  seguindo a linha da reciclagem, do reaproveitamento que está diretamente 

ao cuidado e preservação do meio ambiente e da vida. Esta atitude complementa o trabalho de 

fortalecimento deles enquanto cidadãos, responsáveis pelo meio ambiente e pela qualidade de 

vida, assim como o resgata a autoestima  a partir do aprendizado de uma técnica artística, que 

pode servir de produção de renda. Após esta conversa, levamos um texto sobre “a festa da 

colheita”, onde se conta as histórias dos mutirões.  Foi muito prazeroso fazer esta troca, pois um 

dos componentes do grupo,  que teve grande experiência na plantação de algodão, confirmou 

tudo que estava dito nos textos.  

Assim, passamos dez encontros juntos, construindo o quadro, com a técnica da 

papietagem, com papelão e jornal, que eles próprios conseguiram nas saídas, de alguns 

autorizados, à rua.  A cola, necessária para o trabalho, esclarecemos que poderia ser feita 

artesanalmente com farinha de trigo, no entanto por faltas de condições no local, resolvemos 

contribuir com a aquisição deste material.   

Construir um painel, reaproveitando materiais e deixando a marca de cada 

participante do grupo na realização do trabalho.  Propiciar que, com a elaboração desta 

produção, cada um possa ir se identificando, encontrando seus pedaços em si e no outro, por 

meio da manipulação dos materiais.  Da mesma forma,  esta construção pode vir a ser um 

momento de mergulho, e com possibilidade de contribuir para o processo de individuação de 

cada um 

 Três aspectos foram primordiais durante a confecção do trabalho.  Desde o início do 

trabalho de elaboração, pudemos observar a interação do grupo e as atitudes relacionais de cada 

um.  Procuramos dar um contorno para o grupo no sentido de ajudá-los a materializar o quadro 

que queriam. Fomos observando as habilidades e possibilidades individuais para realizar uma 

tarefa e fomos sugerindo que eles pudessem experimentar uma atividade do processo.  De 

maneira que todos puderam se revezar em todas as fases de composição do quadro.  Este 

método viabilizou a integração dos aspectos “conflituosos” com aqueles mais facilitadores da 

dinâmica relacional de cada membro. Os comportamentos repetitivos e estereotipados estavam 

presentes, como, por exemplo, a falta de paciência e ansiedade, as limitações cognitivas, a 

passividade, mas junto com ele havia a habilidade para realizar algumas tarefas específicas 

como a habilidade para medir, para cortar, para furar uma parede, paciência para suportar as 

implicâncias do colega, cooperação, solidariedade.  Enfim, a energia foi fluindo de acordo com 

o caminho que se apresentava e se fazia. 
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 Outro fator de extrema importância foram as músicas selecionadas, que foram as 

preferidas de cada um, que eles nos revelaram anteriormente.  Decidimos produzir CD´s com 

repertórios do gosto de cada um, já que o grupo era pequeno.  Então reproduzimos as músicas 

ao longo do trabalho.  Esta atitude foi essencial para trazer o relaxamento necessário para que os 

participantes pudessem acessar os conteúdos imagéticos, que revelaram muito da vida de cada 

um.  O resultado foi surpreendente.  Um dos participantes, com um maior comprometimento 

neurológico, ficou emocionado, interessado e estimulado a produzir.   Um terceiro fator de 

importância neste contexto foi toda a ambientação proporcionada por melodias, que foram 

resgatando da sua lembrança suas histórias, que não se importava de contar para si mesmo, pois 

mesmo que não tivesse na companhia de alguém ele falava. Histórias de suas aventuras “a pé” 

de Campos para o Rio de Janeiro e dos problemas que adquiriu por conta desta “travessia”.  A 

veracidade deste fato não está em jogo, mas sim o peso, a dor e o abandono que estava sendo 

resgatado, com a possibilidade de resignificação e representação na sua produção.  Isto não só 

aconteceu com ele, mas com quase todos os participantes.  Corroborando o fato de que, 

conforme Martins (1003), citado por Victorio (2008): 

 

Esta capacidade de criar símbolos nos permite tomar consciência e articular a nossa 
história pessoal, os elementos de nossa cultura, o pensamento, perceber os 
sentimentos e ações de outras pessoas, o movimento dos planetas, o mundo em volta 
de nós; todas as formas e modalidades de conhecimento humano.144 

 
 
 Do mesmo modo, na concepção de Jung, o símbolo agrega a energia inconsciente e 

consciente e se expressa por suas representações e produções.  O quadro com as fotos têm um 

cunho identitário, de fortalecimento da pessoa, importante para o grupo, assim como de 

afirmação da autoimagem tanto pelas fotos quanto pela produção da obra. 

Nos primeiros encontros do grupo, eles não queriam ser fotografados. Só 

autorizavam fotografar as produções. A partir do meio do trabalho, eles já não se importavam 

mais em serem fotografados. No dia em construíram mandalas, recebemos um grande presente 

e estímulo fortalecedor para o trabalho com Arteterapia quando um dos participantes pediu para 

tirarmos uma foto dele ao lado de sua produção, orgulhoso que estava de tê-la realizado.  A 

prática de ir colocando nos materiais suas imagens oníricas, internas, fantasias, desejos, foi 

fortalecendo sua autoimagem e convicção de si mesmo até que pode mostrar sua face e suas 

mãos trabalhadoras e produtoras também de arte puderam segurar a mandala, como um centro 

produtor de energia curativa.  O trabalho com Arteterapia nos proporciona estes presentes. Um 

                                                
144 MARTINS, R, 1993, p. 116 apud VICTORIO, M, 2008, p. 33. 
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processo de criação facilitador da passagem do Caos ao Cosmo dando possibilidades à 

emergência de potenciais assim como à sua concretização, o que desvela e integra 

personalidades para atuarem na vida e torná-la eficaz, produtiva, disponibilizando recursos para 

que ela aconteça plenamente.145 

 

Imagem 36 

 

 

“A criação de um objeto é sempre uma aventura, um desafio dramático no qual o 
sujeito é o autor.  É preciso vencer a matéria, fazer sair a forma a partir do amorfo, é 
preciso tirar um sentido daquilo que não tem nenhum.  A folha branca, a terra bruta, 
representando ao mesmo tempo o vazio, a continuidade do nada e a totalidade do 
poder, isto é, a enorme dimensão do possível antes que o real não toque.”146 
 

 

 

                                                
145 BERNARDO, P.P. – Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida.  site: www.brasilcentralarteterapia.org.     

Acessado em 31-08-08. 
146 PAIM & JARREAU, 1996, p. 56. 
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A fotografia eterniza um momento.  Revela o olhar do fotógrafo.  Desvela o não-dito 

de quem foi fotografado.  De acordo com Kossoy (2001), citado por Ribeiro (2006), em toda 

fotografia existe um desejo humano de “congelar em imagem um aspecto dado do real, em 

determinado lugar e época”.  É a história por trás das fotos que foram tiradas durante todo o 

processo arteterapêutico do grupo e é permeado por um desejo de rever, de viver, de construir 

sua identidade, num mosaico coletivo, onde cada um se identifica e, ao mesmo tempo, participa 

do grupo, da comunidade.  

 

 

 

Imagem 37 

 

 

Imagem 38 

 

 

Imagem 39 

 

 

Imagem 40 
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4.5.6   Celebração final   

 

Na festa de encerramento, reproduzimos para cada um, um CD com as suas músicas 

preferidas e uma foto nossa foi colocada na capa.  Esta foto foi emoldurando o CD, pois eles 

diziam que iriam sentir muito a nossa falta e que queriam uma lembrança. Então esta foi a 

lembrança, além de tantas outras que guardamos deste grupo. 

Nesta festa trocamos presentes.  O grande presente que recebemos foi a 

oportunidade de podermos compartilhar momentos tão ricos, onde respeito, carinho, amizade 

foram a tônica.  O que mais pude aprender em todo este processo foi o caminho da escuta e do 

respeito às diferenças, que às vezes chegam ao limite do insuportável, mas com amor e desejo 

de ultrapassar barreiras consegui aprimorar mais o meu aprendizado.   

 

 

Imagem 41 
 

Imagem 42 

 

Imagem 43 

 

Imagem 44 
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Imagem 45 
 

Imagem 46 

 

 

4.5.7 Cada um com sua história ... 

 

 

Minha história é esse nome que ainda hoje carrego comigo  
Quando vou bar em bar, viro a mesa, berro, bebo e brigo  
Os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de cruz  

Me conhecem só pelo meu nome Menino Jesus 
 

Chico Buarque de Holanda 

 

O comprometimento cognitivo e neurológico de alguns participantes, devido ao 

abuso de substâncias químicas, ficou bastante claro, bem como o desequilíbrio emocional.  Na 

composição final do grupo havia dois componentes com comprometimentos neurológicos 

visíveis e sérios, sendo, desta forma, os escolhidos para serem foco de uma análise mais 

específica e aprofundada do processo arteterapêutico  percorrido. 

  

 

4.5.7.1   Participante A. - “Aí então... Aí então ...”  

 

 Sofre de ataques epilépticos constantes, controlados por medicação, parece 

apresentar uma fala repetitiva e provavelmente já tem lesões neurológicas moderadas, entretanto 

estas seqüelas não foram impeditivas para sua produção no processo arteterapêutico. Tem 

problemas motores tanto nos membros superiores quanto nos inferiores.  Ele não tem controle 

sobre a força que exerce com as mãos. Quando vai cumprimentar alguém é capaz de apertar 
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tanto a mão do outro que pode até machucá-la.  Anda com dificuldade devido à quantidade de 

remédios que toma, assim como por uma fratura no pé, onde foi inserida uma placa de platina.  

Ao contar uma história, acrescenta sempre uma expressão: “aí então, aí então”, quase que a 

cada duas palavras esta expressão está presente.  Este bordão dá prosseguimento à sua fala e une 

um ponto a outro, e com isso mantem a atenção do ouvinte. É como um cordão que se forma de 

conta após conta. Sua história é de orfandade. Foi criado no CRIAN, setor pertencente à 

FUNABEM (Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor) de Campos e de lá traz sua referência 

de família.  Uma questão crucial o atormentava: o fato de não possuir carteira de identidade e 

sua certidão de nascimento se encontrar em destino quase ignorado, quando do início deste 

trabalho na Casa.  Contou-nos que trabalhou muito tempo na feira, época em que o álcool tomou 

conta da sua vida, além de inalar cola de sapateiro.  Estas drogas afetavam profundamente sua 

lucidez e consciência e era encontrado e resgatado nas ruas pelos colegas.  Foram tantos 

episódios assim, até que um conhecido o levou para a Casa de Acolhimento Maranathá, onde 

encontrou um lugar para ser cuidado. O participante relata que percebeu que os ataques 

epilépticos pioraram após o consumo das drogas citadas.  Em resumo, a história de A. é 

incisivamente marcada pelo abandono, que inclui a carência de cuidados em geral, identidade 

difusa (ele queria saber onde estava sua família, assim como seus documentos que o 

identificavam e o conferiam uma cidadania) e pela dependência química. 

 Jung observa que “a energia psíquica faz-se imagem, transforma-se em 

imagem...Exprimem-se por meio de símbolos ou de mitologemas, cuja significação 

desconhecemos, ou melhor, já esquecemos.” 147  Sobre este tema, Silveira (1992) acrescenta que 

para Jung “imagem e significação são idênticas...as imagens arquetípicas não necessitam de 

interpretação: elas retratam sua própria significação.”148    

Assim A. foi contando sua história. As imagens produzidas apresentam traços que às 

vezes convergem para um centro, num movimento de contração, às vezes como uma radiação, 

ou seja, movimentos de expansão, do centro para as extremidades. Nestes caminhos traçados, o 

centro não é tão bem definido por um ponto específico, às vezes se duplica ou triplica.  

No terceiro encontro, ele escreveu seu nome mesmo tendo dito não saber escrevê-lo 

bem. Escrito com o dedo e tinta guache, em seu nome fica faltando a letra final. Mesmo assim, 

posteriormente, o escreve, já demonstrando uma recordação mais evidente do desenho do seu 

nome.   No encontro posterior, representou desenhos com linhas tracejadas em preto que passam 

por um centro, mas este centro se forma a partir de três pontos.   Esta imagem se repete em 

                                                
147 SILVEIRA, N., 1992, p. 85. 
148 JUNG, C.G. apud SILVEIRA, N., 1992, p. 87. 
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outro momento, onde há formas diversas, dentre elas um retângulo já com o centro demarcado e 

seis radiais partindo deste centro (ou convergindo para ele?); no entanto, as linhas já são 

grossas, fortes e desenhadas em verde. Existem três setas que saem de cada extremidade dos 

radiais que apontam para fora da figura.   

 

 

 

 

Imagem 47 

 

 

Imagem 48 

 

É interessante notar que as pinturas acima contem triângulos internos e que estas 

figuras geométricas aparecem nas artes plásticas da Índia e do Extremo-Oriente, tanto quanto o 

círculo.  Diz-se que no lamaísmo149 dos tibetanos as madalas150 representam importante papel 

simbolizando o cosmos na sua relação com os poderes divinos.  Muitas destas imagens usadas 

na meditação oriental são desenhos geométricos denominados iantras, que além do círculo, 

apresentam-se também com dois triângulos que se interpenetram, um apontando para cima e o 

outro para baixo, representando a união de Shiva  e Shakti, divindades masculinas e femininas e 

que, em última análise, é o objetivo de todas as religiões que é a comunhão da alma com Deus. 

Da mesma forma que a mandala circular mais comum, os dois triângulos interpenetrados 

representam a unidade e a totalidade da psique ou do self.151  Jung atribui  esta conexões de 

formas simbólicas ao “inconsciente coletivo que retém e transmite a herança psicológica comum 

da humanidade.” 152 

A quaternidade, ou seja, a divisão da mandala em 4 partes, também está presente 

nestes trabalhos que também parece demonstrar uma tentativa de organização.  Jung, nos seus 

                                                
149 Lamaísmo –  Esta denominação foi dada ao Budismo tibetano pelos estudiosos, principalmente europeus, que 
pretenderam dessa forma distingui-lo do Budismo indiano e enfatizar seu caráter mágico. 
150 Mandalas –  palavra sânscrita que significa círculo. 
151 JUNG, C.G., (org), 2002, p.240-241. 
152 IBID., p. 107. 
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estudos, menciona que as mandalas têm estrutura matemática, sendo “os números os mais 

primitivos elementos de ordem na mente humana”153 e por ser as mandalas uma imagem 

produzida de forma espontânea pelo inconsciente também têm estrutura matemática.  Esta 

imagem circular com a construção de um ponto central é evidentemente uma tentativa de 

autocura, que se origina de um impulso instintivo, conforme Silveira (1982).  

Na primeira colagem, que este participante fez num círculo de isopor, colocou 

elementos que sugerem o universo feminino, como uma meia lua, uma flor, um pedaço de papel 

rosa. A imagem maior só mostra mãos e alguém com rosto coberto, que parece ser uma imagem 

masculina. 

A presença de esferas e círculos nas suas produções é farta, tanto em desenhos e 

colagens como com massa ou argila.  M.L. Von Franz colocou a importância do círculo (ou 

esfera) como um símbolo do self, da totalidade da psique e está presente em diversas 

manifestações do homem, desde a adoração primitiva do sol até os planejamentos das cidades.  

Nas duas vezes em que trabalhou com argila, ele fez esferas, que dizia serem batatas para 

almoço.  Entretanto, foi quando trabalhou com este material que A. evidenciou a importância da 

identidade para ele. Contou-nos que estava procurando seus documentos e queria ir à Campos 

para resgatar sua certidão de nascimento.  Disse que se sente mal saindo sem documento.  Não 

tem certeza da sua idade. Ele acha que não tem 31 anos e gostaria muito de descobrir isso.  Não 

recebe visita de parentes. Durante a sua fala faz uma brincadeira, que, acreditamos, fundamenta 

e confirma sua grande questão de busca de identidade. A. contextualizou tudo isso de forma 

surpreendente, engraçada e por que não inteligente: “ ... eu queria mesmo saber onde está o 

resto da tinta que pintaram a zebra...”. 

                                      

 
Imagem 49 

   Imagem 50 
 

                                                
153 SILVEIRA, N., 1992, p.55. 
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                De novo ao trabalhar com sucata reproduzia bolinhas com isopor, que colava no 

vidro como se fossem olhos e nariz.  Fixou várias bolinhas de isopor no vidro e na tampa colou 

sementes, que eventualmente podem nos remeter àquilo que está sendo plantado e tem o 

potencial da vida que deverá eclodir.  Tudo irá depender do cuidado que o semeador venha a ter 

com o seu plantio. 

 

 

 

 

          Imagem 51 

 

 
 

Imagem 52 
 

 
 

 
 

Imagem 53 
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Imagem 54 

               No trabalho com mosaico, 

propusemos que o grupo procurasse 

formar as iniciais do seu nome ou, se 

preferissem, o nome completo, com os 

pequenos pedaços coloridos de E.V.A. 

Pode-se verificar que A. conseguiu, a 

princípio, fazer a letra inicial, mas 

posteriormente esta letra se perdeu e ele 

não conseguiu retomar a execução do 

trabalho pois teve uma série de ataques 

epilépticos, o que o afastou por alguns 

encontros do grupo.     

   

Ao retomar o trabalho no grupo, ele confeccionou mandalas, com sementes e folhas 

secas.  Além do círculo de isopor onde foram realizados os trabalhos, o autor fez um círculo de 

sementes ao redor.  Silveira (1982) menciona que as mandalas trazem como um dos seus 

significados, quando aparecem nas produções, a presença e “intensidade das forças instintivas 

cuja função é compensar a desordem psíquica”. Como podemos observar, existe nesta mandala 

uma tentativa de organização no seu interior em contraposição ao nível de desorganização 

mental de A. e um forte desejo de encontrar seu centro, que estava sempre explícito em suas 

palavras e atitudes.  A expressão que está sempre presente no seu discurso, “aí então, aí então”, 

é como se fosse uma âncora que o mantem em contato.  

 

 

 

 
Imagem 55 

 

 
Imagem 56 
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Imagem 57 

               Ao iniciarmos à terceira fase do 

processo de produção do trabalho 

arteterapêutico, fizemos um encontro de 

transição, onde colocamos a nova fase que 

estávamos entrando e, ao final, pedimos 

que cada um expressasse o que estava 

representando aquele momento.  Foi uma 

surpresa quando A. quis continuar seu 

mosaico, sua construção da letra inicial de 

seu nome. Ele persiste...  e todo o trabalho 

converge para o A., que é a sua letra inicial.

 
 

Imagem 58 
 

 
 

Imagem 59 

             Esta fase de trabalhos coletivos 

foi muito importante para A. O amparo e 

apoio recebidos mais de perto foram, de 

alguma forma, refletindo no seu trabalho.  

A delicadeza de suas mãos ao trabalhar 

era clara e a concentração também.   

Fizemos uma sessão de confecção do pão, 

onde sua participação foi ativa tanto na 

elaboração da massa, como na 

ornamentação do pão.  

 

              Ao encerrarmos este encontro, 

cada participante utilizou os ingredientes 

do pão para produzir o que quisessem. 

Este foi feito por A.  Uma seqüência de 

passas, uma fileira, um fio... Uma linha 

unindo pontos... 
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Imagem 60 

 

             Aqui ele organiza, juntamente 

com outro interno, participante do grupo, 

o armário que nos foi dado para 

guardarmos o material de trabalho. 

 

 

 

 

 
 

Imagem 61 

                 No passeio que fizemos ao 

Jardim Botânico, as mãos se amparam e o 

caminhar se faz, mesmo com as 

dificuldades de locomoção. 
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Imagem 62 
 

 
Imagem 63 

De novo o círculo no Jardim Botânico.  

Mãos que seguram, firmam e amparam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na visita à Recicloteca do Rio de Janeiro, o 

participante estava tão dopado pela 

medicação para epilepsia, que não 

conseguiu andar, mesmo que amparado.  

Mas não deixou de nos acompanhar. Ficou 

sentado na entrada da casa, como um 

guardião.   
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Imagem 64 

 

 
 

Imagem 65 
 

 
 

Imagem 66 
 

Após todos estes processos, ele 

quis retomar novamente o mosaico com a 

inicial do seu nome.  Tinha uma grande 

questão com sua identidade. Vivia em busca 

de seus documentos que estavam perdidos 

com pessoas da família que ele não 

conseguia encontrar.  Dizia sempre que 

queria tirar seus documentos, sua carteira de 

identidade.  Todo o tempo esta preocupação 

esteve presente no trabalho.  Foi bastante 

significativo quando ele mostrou o desejo 

de continuar o seu mosaico.    

                    No trabalho coletivo de 

construção de um quadro para colocação 

das fotografias do grupo, foi o momento em 

que ele teve mais uma oportunidade de 

deixar suas digitais. Ele foi o primeiro a ter 

a idéia do quadro para colocar as fotos. Ele 

sempre nos dizia: “Vocês tiram tantas fotos 

e nem traz para a gente ver...”.  A partir 

deste desejo, percebemos também pela fala 

de mais alguns que tinham o desejo de ver 

as fotos.  

 

                 Imagem 67 
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A circularidade das mãos originou o trabalho com as contas e sementes, circulares, 

que A. escolheu, ao longo de alguns encontros, produzir para a montagem de uma das molduras 

do quadro final.  O fio que liga, conecta, dirige e orienta já pode ser criado por ele ... se 

originar... 

 
 

 
 

Imagem 68 
 

 
 

Imagem 69 
 

 

 

 

Assim como Teseu foi conduzido pelo fio 

de Ariadne labirinto adentro, em busca do 

Minotauro, este participante utilizou o fio 

de nossas mãos femininas para adentrar no 

centro de cada semente, com o objetivo de 

guiar, dirigir, orientar e centralizar a força 

da sua produção. O fio condutor se 

materializa! 

 

 

 

Com a ajuda de um colega do grupo, ele foi 

construindo e orientando a confecção da 

moldura.  Assim foi feito, pois ele não 

conseguia trabalhar com a pistola de cola 

quente.  Da mesma forma, foi sua presença 

nos encontros. Quase sempre tinha que ser 

amparado e levado até o local.  Assim 

também sua certidão de nascimento foi 

achada: com a ajuda da Casa de 

Acolhimento.   



 85

 

O processo arteterapêutico de A. durante, o período do grupo, deixou como marca a 

sua persistência, vontade e fragilidade.  Quando produz, sua psique libera imagens com 

componentes bem primitivos, que clamam por uma organização.  No entanto, quando é 

conduzido e auxiliado por alguém, ele é capaz de se organizar um pouco mais e sua produção se 

organiza da mesma forma.  Sua certidão de nascimento foi encontrada com a ajuda de algumas 

pessoas da coordenação da Casa de Acolhimento. Acredito que um acompanhamento baseado 

no afeto e atenção possa ir dando um pouco mais de autonomia a A.  

 

 

4.5.7.2   Participante B. - Na Reconstrução “as coisas têm que ser assim, né, tudo certinho.” 

 

 É muito amável e cordato. É alcoolista e sua seqüela, bem aparente, é a fala 

repetitiva. Tem como bordão principal  “as coisas têm que ser assim, né, tudo certinho”, assim 

como uma desorientação temporo-espacial. Quando está sentado, participando das atividades do 

grupo, fala incessantemente sobre assuntos, histórias longe dali. Seu pensamento é sempre 

revelado, ou seja, pensa alto, como se estivesse conversando com ele próprio o tempo todo e 

quando alguém o chama de volta para o ambiente, parece se assustar. Em todas as suas falas 

menciona o seu trabalho de pedreiro. Esta profissão representa muito para ele. Conta muitas 

histórias de sua terra e de sua vida como pedreiro. Também relatou que antes de entrar na 

Instituição, era catador de papel e que ganhava sua vida assim.  É nordestino e trabalhou na 

roça. Participou de mutirões de plantio e de colheita, histórias que conta com entusiasmo.  É um 

homem muito simples, carinhoso, alegre, e tem um ar inocente.  Um dia, no seu depoimento, 

 

 

Imagem 70 

                Um dos símbolos de sua 

identidade foi curiosamente encontrado nos 

últimos dias do trabalho do grupo.  

Finalmente, a certidão de nascimento!  Ele 

era alguém, um homem. 

 

                Mas sabemos que existem 

crianças de todas as idades e tamanhos, que 

precisam aprender a caminhar, amparadas, 

para depois andarem sozinhas.   
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num rasgo de lucidez, nos falou de como era ausente da vida e não sabia o que dizer e que os 

encontros no grupo de Arteterapia o ajudaram a fazer contato e lhe deram coragem para falar.  

Ele tem facilidade de se expressar plasticamente, principalmente com o barro.  A sensação que 

dá é que ele não tem ainda um lugar para ir quando sair da Casa.  Parece que está vagando, sabe 

lá em que tempo e espaço, sem muita consciência e nem preocupação.  Fala que precisa ganhar 

um dinheirinho, que não pode ficar sem nada. Neste momento, ele demonstra que pensa um 

pouco no futuro e logo passa.  Intervalos de lucidez é sua marca, mas quando regressa sua 

alegria e presença são marcantes.  O fato de mencionar todo o tempo sua profissão de pedreiro, 

que construía muros, casas, paredes, que sabia emboçar e medir muito bem parece que lhe 

ancoram na realidade.  É uma pessoa muito querida e amorosa! 

Suas produções parecem quadrados, cavaletes, grampos, ferramentas soltas, a 

princípio, que vão surgindo na medida em que ele vai falando, e contando sua história de vida 

profissional. A família é mencionada esporadicamente, a não ser que se pergunte. A única vez 

que a representou foi numa primeira colagem proposta.  Juntamente com o corpo humano, 

mostrando os órgãos e uma plantação de bananeira.  Chama-me a atenção a fixidez, por 

exemplo, das imagens.  Nem as folhas da bananeira mexem.  B. é um homem, que por algumas 

limitações nos membros inferiores, se locomove com dificuldades.  Tem as pernas arcadas e 

sente dor nos joelhos.  Reclama muito de problemas digestivos e se preocupa com sua pressão 

arterial.  

 

 

 

Imagem 71 

 

Em determinado momento diz: “Não estou bem de saúde.  Estou com dor de dente.  Escrevi 

meu nome.  Copiei da minha cabeça.  Esqueci muitas coisas. Escrever o meu nome foi muito 
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importante para mim.”  De repente, volta a contar que “bebia cachaça, caía pela rua, deixava 

de trabalhar e bebia em todos os botequins e comecei a esquecer das coisas”.  Neste momento 

não consegue dizer qual o sentimento presente. Diz que se sentiu bem durante a pintura.   

 
Imagem 72 

 
 

Imagem 73 

 
 

Imagem 74 

 

 
 
  O pensamento de B. tem uma característica que, segundo Jung ,  se coloca no nível 

associativo ou analógico, ou seja, “é um pensamento mais orgânico e menos linear, em que as 

idéias se associam sem uma direção necessariamente objetiva”154.  Podemos verificar este 

aspecto nas imagens 72, 73, 74, por exemplo, onde elementos diversos e indefinidos se 

encontram formando uma história, que faz sentido na imaginação do seu produtor.  Nas suas 

palavras a explicação do que fez na imagem 77: “Fiz o jogo de roleta, colher, grampo para 

fazer acabamento, garfo, um prato com uma moça, roda de um carro.  Fiz um tipo de um jogo. 

Gostei muito de fazer.” 

 
Imagem 75 

 
 

Imagem 76 

 
 

Imagem 77 

 
 

 

 Nesta série de imagens, já se pode observar uma maior organização no seu 

trabalho.  Os círculos, rodas e esferas dão a idéia de limites.  Existem elementos que ficam 

dentro destes limites; para não dizer todos, a maior parte deles.  Em muitos de seus trabalhos, 

                                                
154 GRINBERG, L.P.,2003, p. 45. 
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pode-se ver a presença das iniciais de seu nome e, quando possível, o nome completo.  Fazendo 

uma alusão aos tipos psicológicos postulados por Jung, a atitude introvertida parece estar 

presente nas produções de B., já que o que parece ocorrer é um interesse em retratar seu mundo 

interno, subjetivo, que só faz sentido para ele.  Suas construções são elaboradas com elementos 

bastante simples e primitivos.  A imagem 77, por exemplo, me remete ao monumento de 

Stonehenge, com suas pedras colocadas verticalmente e em círculo.  Talvez esta oportunidade, 

seja preciosa no sentido de B. poder viver esta introversão, pois sabemos que o álcool exerce um 

efeito hipertrófico, conforme mencionado anteriormente por Zoja (1992), que permite que o ego 

fique mais exposto e extrovertido.  

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 78 

 

 
Imagem 79 

 

 
Imagem 80 

 

 
Imagem 81 

 
 
 

 
Imagem 82 

 
 

 
Imagem 83 

 
 

 
 Carinhoso, afetuoso e alegre.  B. está sempre disposto a ajudar e fazer o que pode 

dentro das suas limitações físicas.  No passeio ao Jardim Botânico com o grupo, foi comovente 
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a forma como conduziu o amigo, participante do grupo A., que estava com problemas para 

andar.  Passou o tempo todo segurando sua mão para mantê-lo de pé.   

 
 

Imagem 84 

 
 

 
Imagem 85 

 
 

 
Imagem 86 

 
 

 
Imagem 87 

 

 
Imagem 90 

 

 
Imagem 88 

 

 
Imagem 91 

 

 
Imagem 89 

 

 
 

Imagem 92 
 

 

A sua participação no quadro final foi realizando um lindo trabalho de mosaico, que 

foi a técnica que escolheu fazer. Neste trabalho, ele mergulhou e ficou por alguns dias 

completamente absorto nesta composição.   

Dar forma, criar, fazer, organizar, todas estas ações se fazem necessárias ao ser 

humano na sua trajetória de vida.  B., na Imagem 78, na festa de encerramento, sentado com o 

chapéu que ganhou de presente, sorrindo, com toda sua simplicidade e simpatia.   

 

“As vezes ... me espalho pela paisagem e nas coisas, e vivo em cada árvore, no sussurro 
das ondas, nas nuvens,  nos animais que surgem e desaparecem.  Nada há na torre que 



 90

não tenha surgido e crescido ao longo das décadas, nada existe a que [eu] não esteja 
ligado.  Tudo possui a sua história, que é também a minha história [...]  Aqui há lugar 
para o domínio não-espacial dos outros planos.” 155 
 
 

Outros planos estes que muitas vezes fomos buscar B. para participar conosco da vida. 
 
 
 
 
4.5.7.3  Participante C:  “Lindo Sonho Delirante”. A busca de paz e amor 

 

 É um remanescente da cultura hippie . Adepto do lema “paz e amor”, que inspirou 

uma geração. Deixou o Rio de Janeiro com 18 anos, acompanhando sua namorada, pela qual era 

apaixonado.  O casal foi morar em Santa Cruz de Cabrália, na Bahia, numa comunidade hippie.  

Ambos eram dependentes de maconha, LSD e outras drogas alucinógenas, comumente usadas 

pelas comunidades “hippies” da época.  As seqüelas que estas drogas deixaram nele são 

visíveis. Ele tem um tique nervoso de sacudir a cabeça para um lado e outro o tempo todo e não 

enxerga de um dos olhos. É muito magro, mas parece não ter seqüelas cognitivas.  É uma pessoa 

bastante calma, procura sempre o caminho da compreensão e não gosta de entrar em brigas.  

Gostava de colaborar com todos e era o nosso monitor, pois tomava conta do material do grupo 

e os guardava todos os dias.  Ele demonstrava uma tristeza “por trás dos seus óculos”.  Sentia-

se culpado pela morte de sua mulher, pois os dois sofreram um acidente de carro, quando ele 

estava dirigindo drogado e ela também estava tomada pela droga.  Neste acidente permaneceu 

um bom tempo em coma e ela veio a morrer. O participante ganhou sua vida como artesão e 

sobreviveu durante o tempo em que esteve na comunidade hippie a partir do artesanato, da 

pesca e da agricultura de hortaliças.  Relatou-nos que quando saísse da “Casa” queria retomar a 

confecção do artesanato (pulseiras, brincos, etc.) para sobreviver.   

Suas produções revelam sua vida na natureza, seu desejo enorme por paz e amor, 

assim como sua preocupação com o próximo.  Entretanto esta lembrança boa o levava para a 

outra polaridade que era a turbulência emocional e a solidão por se sentir culpado pela morte de 

sua amada.  Então, suas imagens também revelam uma idéia fixada no passado, numa época em 

que sonhos e fantasias se conseguiam com drogas alucinógenas.  Hoje parece continuar 

sonhando, só que não mais com “lindo sonho delirante”, mas sim com uma realidade que ficou 

no passado, uma realidade de perda.   

                                                
155 JUNG, C.G., 1975, p. 198 apud GRINBERG, L.P., 2003, p.55. 
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Quando o grupo estava na fase final de trabalho, ele revelou que só estava esperando 

o término para sair da casa e tentar recomeçar fazendo artesanato, que ele tinha aprendido na 

sua época de hippie.   

Durante o processo do grupo, C. foi se colocando à disposição para ser um tipo de 

monitor que tomava conta do material, dos trabalhos e convocava os companheiros para 

arrumação do espaço para a realização do grupo, mostrando assim sua capacidade de cooperar e 

viver comunitariamente.   
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Imagem 94 

 
 

Imagem 95 

 
 

Imagem 96 
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Imagem 98 

 
 

Imagem 99 

 
 

Imagem 100 

 
 

Imagem 101 
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Imagem 102 

 
 

Imagem 103 

 
 

Imagem 104 
 

 
 

Imagem 105 
 

 
 

Imagem 106 

 
 

Imagem 107 

 

 
Imagem 108 

 

 
 

Imagem 109 

 

 

 
Imagem 110 

 

 
 

Imagem 111 
 

 
 

Imagem 112 
 

 
 

Imagem 113 

 

4.5.7.4   Participante D: A expressividade no mar revolto da intensidade 
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 Muito falante e bem articulado. Com sua voz muito rouca, proveniente do 

tabagismo, e de uma cirurgia na área da garganta, assim como o alcoolismo, consegue colocar 

com personalidade suas opiniões. Sua fragilidade parece ser uma instabilidade no seu sistema 

nervoso.  É muito ansioso e autoritário.  Qualquer contrariedade o tira do sério. Vive com os 

nervos à flor da pele. Ele é migrante do Paraná e também teve experiências na lavoura, na 

plantação de algodão.  Contou-nos lindas histórias da colheita do algodão e da convivência nas 

fazendas.  Foi um homem que teve posses, negócios e é marceneiro.  Relatou-nos que foi casado 

quatro vezes e teve filhos.  Um dia, durante a primeira sessão que realizamos com o barro, ele 

nos fez estas revelações de sua vida e construiu, com o barro, um homem deitado, que nos deu a 

impressão de ser uma pessoa morta. Qual não foi a surpresa quando ele falou-nos que aquele era 

o seu filho que havia morrido.  Ele conseguiu reproduzir com tanta realidade que não deixou 

dúvidas de que realmente era uma pessoa morta.  Todos os seus trabalhos são muito 

expressivos, com cores fortes, histórias fortes, e extravasa seus excessos. Na fase autogestiva, 

ele ficou responsável pela produção de uma das molduras do quadro que foi produzido e a 

marca que deixou nesta peça foi da sua ansiedade e excesso.  Utilizou cola branca ao invés de 

uma aguada de guache branco para dar uma aparência mais suave. Entretanto, não verificou 

antes se era cola ou guache, o que aconteceu somente quando viu que o efeito desejado não era 

o que estava se apresentando. 

Este participante é o mais culto de todos.  Gosta de livros, conhece um pouco de arte, 

música, foi marceneiro e empresário, mas perdeu tudo por conta da sua impulsividade e 

alcoolismo.  Suas produções revelam um pouco da sua história. 
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Imagem 114 
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Imagem 116 
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Imagem 118 Imagem 119 

 
 

Imagem 120 

 
 

Imagem 121 
 

 
 

Imagem 122 
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Imagem 124 
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Imagem 128 
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Imagem 131 

 
 

Imagem 132 
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Imagem 133 

 

 
Imagem 134 

 
 

 

 



 99

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

  O objetivo deste estudo foi investigar a possibilidade criativa das mãos como canais 

de escoamento da energia psíquica, facilitando a emergência da potência criativa do 

inconsciente, que materializa símbolos por meio de uma intencionalidade consciente,    

proporcionando um viver criativo. Assim, nas diversas inserções do sujeito no seu meio, esta 

capacidade criadora das mãos pode facilitar sua inserção social, uma autoestima positiva, se 

colocando no mundo de forma mais autônoma e livre, fortalecendo sua atuação como cidadão.  

Esta idéia surgiu a partir do trabalho com Arteterapia realizado com um grupo de dependentes 

químicos, em tratamento, internos numa casa de acolhimento de homens.  

 Observou-se, a partir deste trabalho, que no caso dos dependentes químicos, a 

dificuldade de se encarar, de se olhar e de aceitar os limites colocados por uma vida em 

sociedade, provavelmente pode ter sido um dos motivos para um caminho de autodestruição 

necessitando, agora, de resgate, reaproveitamento de energias e de matérias impregnadas pelas 

drogas e, consequentemente, transformação.  Penso que o processo arteterapêutico teve o seu 

papel, no grupo em questão, facilitando o acesso às imagens particulares da vida de cada um, 

rememorando histórias, situações, construindo, religando e transformando emoções através dos 

materiais trabalhados. Como dependentes químicos trazem fisicamente a marca desta 

dependência pela precariedade das transmissões neurológicas. Alguns apresentam perda de 

memória e desorientação temporo-espacial, o que foi sendo reconstruído através do trabalho 

plástico. Foram utilizados vários estímulos facilitadores, mas percebemos, principalmente, a 

importância do barro e da construção de mosaicos, que fizeram eclodir imagens e histórias 

importantes do quebra-cabeças da vida de cada um.  A técnica do mosaico se mostrou bastante 

eficiente neste processo, revelando a dificuldade de identificação pessoal num mundo composto 

de tantas cores, formas e papéis.  Assim, no trabalho final, desejado e elaborado por eles, a 

reconexão com seus conteúdos psíquicos e vivenciais, através das mãos, para realizar algo com 

a marca pessoal, ficou explícito, demonstrando que o que se realiza com consciência, intenção, 

organização possibilita a fluência da criatividade.  O quadro coletivo, com as fotos que 

registraram todo o processo foi montado, como um mosaico coletivo dando sentido ao processo. 

 O trabalho de reaproveitamento dos materiais, de construção de imagens não só com 

tinta e lápis, mas também com barro, massa acrílica, foi bastante estimulante para o grupo, pois 

foi interpretado por eles e, muitas vezes expresso em palavras, como atenção e cuidado.  Estes 

aspectos são importantes para uma população que traz consigo desengano, desencantamento e 

desesperança com suas vidas e, naquele ambiente, acredito que eles tenham podido viver o 



 100

engajamento, a esperança e o encantamento com suas produções. Tenho esperança de que este 

trabalho possa ter fortalecido neles a fé no poder do trabalho com as mãos, valorizando sua 

força criativa para sustentação de suas vidas.  O quadro, que construíram durante o processo 

autogestivo, é um símbolo da capacidade do grupo e dos indivíduos para mudar,  transformar e 

criar, quando estimulados. Concomitantemente, ele traz no seu bojo a filosofia que o sustenta de 

preocupação e cuidado com o ambiente, e eles estão incluídos neste ambiente, pois foi 

confeccionado com papelão e jornal que os próprios internos recolheram nas ruas, assim como 

com suas mãos, seus afetos e calor. 

Paralelamente a este trabalho com o grupo, foi se realizando também um trabalho 

pessoal de revisitar as minhas raízes. A visita ao interior da Bahia, minhas raízes maternas, 

fortaleceu a conexão com o meu íntimo, com o meu self. Um lugar de integração, onde pude 

perceber uma das procedências da minha conexão com a natureza e o encontro com um lugar de 

paz, que desejo estender ao meu próximo.  Foi como voltar ao lugar seguro, que é o útero 

materno. 

 Acredito que a questão que motivou este estudo, a saber: como o processo 

arteterapêutico pode auxiliar no “religare” do sujeito, com o trabalho criativo, promovendo a 

inclusão social, o fortalecimento da cidadania e o resgate de aspectos da autoestima no trabalho 

com dependentes químicos, tenha sido respondida não só pelas imagens produzidas pelos 

participantes do grupo, mas também pela relação que pudemos estabelecer.   Tendo participado 

deste trabalho a minha crença de que é possível “reciclar a vida” se fortaleceu, para tanto é 

preciso lançar um olhar de inclusão para aquilo que já foi instituído como excluído da 

sociedade.  A população, foco desta investigação, os dependentes químicos, pode e deve 

retornar ao convívio saudável da sociedade a partir não só de tratamentos voltados para 

desintoxicação física, mas também emocional e a Arteterapia é um caminho para esta 

transformação, pois propicia a movimentação da energia psíquica do sujeito para que ele se 

aprofunde, cada vez mais, no seu processo de individuação e através dos símbolos que vão 

surgindo possa ir desvendando os seus mistérios. 

 

 

 Como recomendação para desenvolver esta pesquisa, que coloca as mãos num 

patamar importante no processo criativo, criador e revolucionário, pode-se propor, então, um 

trabalho com populações tanto economicamente desfavorecidas como em colégios de classe 

média alta.  Com a primeira população, grupos de crianças, adolescentes ou adultos, é 

importante despertar a consciência do reaproveitamento, da reciclagem, da transformação, com 
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o objetivo de  valorizar os recursos pessoais e do ambiente em que se vive, para que descubram 

que “a nossa grama também é verde”, não só a do vizinho (a idéia da antropofagia!).  Penso que 

a autonomia nasce e se fortalece quando acreditamos que somos capazes e que temos recursos e 

podemos desenvolvê-lo. 

 Com grupos de classe média alta, que estão mais focados no consumo, em 

adquirirem produtos da moda, é rico apresentar a eles possibilidades também de criar e não só 

consumir e engolir sem mastigar aquilo que lhes dão.  Muitos podem estar com suas mãos 

adormecidas e atrofiadas pela digitação no computador, assim como sofrendo de uma anestesia 

emocional e psíquica pelos relacionamentos de internet, Messenger, superficiais e frios.   

 Também é possível desenvolver um trabalho de levantamento dos mitos 

cosmogônicos que colocam a energia feminina como criadora da vida, descortinando aspectos 

relativos ao “herói lunar”, a sombra, que se revelam serem bastante apropriados para este 

contexto e encantadores para se aprofundar. 

Enfim, no decurso deste caminho, posso afirmar que a Arteterapia me proporcionou a 

oportunidade de uma proposta de individuação, reflexão e resgate dos retalhos de experiências 

pessoais e ancestrais que formarão uma linda colcha de proteção tanto para nós, seres humanos, 

quanto para o nosso planeta.  Este trabalho já é a materialização de um retalhinho... 
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