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RESUMO 
 

O presente estudo tem o objetivo de refletir sobre a importância do alimento no 

processo arteterapêutico, tanto integrado à diferentes modalidades expressivas, 

quanto usado de maneira autônoma. Apresenta relações dos alimentos ao universo 

sensorial, à tipologia junguiana e alguns aspectos simbólicos e arquetípicos 

referenciados em culturas diversas. 

 

 

 

Palavras-chave: Arteterapia – Alimento – Nutrição – Cinco Sentidos – Tipologia 

Junguiana.  
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ABSTRACT 

 

The present study aims to reflect on the importance of food in arteterapêutico 

process, both integrated with different expressive modalities, as used autonomously. 

Presents the relationships of food sensory universe, the Jungian typology and some 

symbolic and archetypal aspects referenced in various cultures.  

 
Keywords: Art Therapy - Food - Nutrition - Five Senses - Jungian Typology. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 Minha relação com o alimento sempre foi especial. Eu gostava de ficar na 

cozinha das casas que eu visitava e de fazer amizade com quem se 

responsabilizava por essa parte. Gostava de perguntar, experimentar, dar “pitaco” na 

preparação. Fui aprendendo e tomando gosto pela coisa. Comecei colecionando 

receitas das caixinhas de creme de leite, colando tudo num caderno, às vezes 

reescrevendo as receitas que eu já havia testado, dando nota e fazendo 

comentários... Depois, vieram os livros de culinária com todas as suas imagens e 

histórias, os sites especializados no assunto, uma preparação de almoço especial no 

dia das mães, outra no dia dos pais, outra no Natal, outra no aniversário da melhor 

amiga... e quando eu vi já estava na faculdade de Gastronomia comprando a minha 

primeira faca afiada de verdade. 

Aprendi a técnica e o estresse que envolve o meio das cozinhas profissionais. 

Fui caindo tão fundo nesse mundo que quase esqueci o que era festa de família, 

encontro com amigos de escola, feriado, férias e dias relaxantes. Não me sobrava 

tempo para sonhar e criar. As receitas tinham que ter padrão, não existia mais o 

toque especial, a novidade, só podia usar o automático, o ‘custo-benefício’. A 

criança que brincava na cozinha nem parecia ter sido parte de mim um dia, 

havíamos nos desencontrado pela vida... Então a faculdade acabou, e a 

necessidade de repensar a minha vida, e os meus caminhos apresentou-se na 

seguinte questão: ou eu afundava mais nesse mundo de fichas técnicas, ou eu 

começava a pegar impulso para outro lugar. Escolhi “pegar impulso” e lá fui eu pela 

estrada dos Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, pensando que seria mais 

fácil... Enganei-me, claro. E acabei envolvendo-me em uma batalha difícil: provar 

que o lucro também poderia ser resultado da satisfação e bem estar dos 

funcionários. Estava gritando no vácuo, o som não se propagava, ninguém me 

escutava, pelo menos não dentro de um restaurante. 

Eis que veio a resposta para tanta angústia de transformação, algo simples, 

que andava comigo há muito tempo, mas estava perdido nas sombras da memória. 

Eu só precisava da ajuda da arte, porque arte as pessoas escutam, mesmo não 

querendo ouvir. E eu escutei, mesmo não querendo ouvir. Havia chegado a hora de 

voltar para casa e reencontrar aquela criança que brincava de cozinhar, sem 
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compromisso, sem estresse, sem cobrança. Descobri que esta “criança” sempre 

esteve no mesmo lugar que a deixei: lá estava ela, descansando a sombra de uma 

árvore chamada Pomar...  

Desse reencontro surgiram novas e antigas ideias, que serviram de 

ingredientes para esta monografia, que vem pegando tempero desde o início do 

Curso de Pós Graduação em Arteterapia. Foi cozida em fogo baixo, encorpando 

sabor e textura... Espero que possa ser degustada com prazer. 
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INTRODUÇÃO 
  

Este estudo busca elaborar um documento, que procura mostrar a 

importância da utilização do alimento no contexto arteterapêutico.  

Ao pesquisar sobre trabalhos científicos que abordam o alimento e a 

Arteterapia, foi observado que o tema tem sido trabalhado, na maioria dos casos, de 

maneira negativa por ser vinculado apenas a distúrbios alimentares. Assim, 

considero ser interessante para o arteterapeuta incorporar ao ofício a possibilidade 

de utilizar o alimento em seus aspectos positivos, fazendo uso de seu valor 

simbólico acumulado pela humanidade desde seus primórdios. Respondendo as 

seguintes questões: o alimento pode ser um facilitador no processo arteterapêutico? 

O alimento pode ser usado como materialidade junto às diferentes modalidades 

arteterapêuticas?  

Este estudo foi desenvolvido a partir dos pressupostos do modelo bibliográfico 

de pesquisa e ilustrado com trabalho de campo realizado em estágio, que mostra a 

importância da utilização do alimento no contexto arteterapêutico em suas diferentes 

modalidades.   

Como complemento serão investigadas algumas possibilidades do alimento 

como materialidade no processo arteterapêutico, relatando os resultados de 

algumas experimentações com o alimento, enquanto materialidade e modalidade 

expressiva para grupos de crianças, e também de adultos e idosos. A partir destas 

estratégias, ressaltar a importância da incorporação do aspecto positivo do alimento 

na práxis arteterapêutica. 

Para tanto, o capítulo I falará sobre o alimento e seu valor simbólico em 

sociedades diversas. O capítulo II discorrerá sobre o processo arteterapêutico, 

focando na potencialidade dos materiais à luz da teoria dos tipos psicológicos de 

Jung. O capítulo III abordará a relação do alimento enquanto material no processo 

arteterapêutico e a pontecialização da experiência através da estimulação dos cinco 

sentidos. O capítulo VI, mostrará o uso prático do alimento como material e 

modalidades expressivas dentro do espaço arteterapêutico, ilustrado por relato de 

alguns aspectos do estágio realizado durante o Curso de Pós Graduação Lato 

Sensu em Arteterapia. Finalizarei apresentando as conclusões e as recomendações 

pertinentes à pesquisa em questão, enfocando os benefícios obtidos no grupo no 
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qual foi realizado estágio de Arteterapia, ilustrando assim, a utilização do alimento 

no processo arteterapêutico. 
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CAPÍTULO I 
 
 

O ALIMENTO COMO SÍMBOLO 
 
 

Imagem 1 – Alimento afetivo 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 
[...] o alimento é o responsável pela união entre corpo e alma. Sem este, 
esta união se torna impossível. 

Rabino Ezra Dayan 
 
 Na trajetória da humanidade, desde seus primórdios, o alimento teve seu 

destaque e glória. No início, o homem primitivo deslocava-se motivado pela busca 

do alimento até que aprendeu a cultivá-lo. Séculos depois, a necessidade da busca 

por novas especiarias para conservar os alimentos aprimorou a navegação e 

promoveu o encontro de diferentes povos e culturas. “A falta de alimento motivou 

migrações, dizimou populações e sempre foi preocupação de reis e governantes ao 

longo da história” (Possamai e Peccini, 2011, p. 6).  

Cascudo (1983) sinaliza que o ato de alimentar-se foi o único dos atos 

naturais que o homem cercou de cerimoniais, transformando-o em expressão de 
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sociabilidade, ritual político e aparato de alta etiqueta, tornando-o uma função 

simbólica da fraternidade, um rito na manutenção dos contatos. 

Cascudo (1983) ressalta também que a arte de comer, além de ser um rito 

festivo e íntimo, é um patrimônio que traz orgulho ao homem, distinguindo-o do 

gorila, do orangotango e do chimpanzé, considerados senhores de uma norma 

nutricional bem mais superior à dos humanos. Comer, segundo ele, é um ato 

orgânico que a inteligência tornou social.  Destaca, ainda, que a alimentação 

humana está fortemente vinculada a fatores espirituais, e à exigência tradicional do 

que aos próprios imperativos fisiológicos. E complementa dizendo que o que nosso 

modo de comer é resultado da propaganda industrial irresistível. Assim, esclarece 

Da Matta (1987), que nem todo alimento é comida. O alimento é aquilo que nutre, e 

só pode ser conceituado como comida, se for aceito socialmente e culturalmente em 

algum grupo de indivíduos. 

Sandrini (2004), sobre este tema, acrescenta que o ato de cozinhar é o que 

nos diferencia dos outros animais na sobrevivência. Portanto, conclui a autora, que 

cozinhar transforma-se no nosso símbolo de humanidade e o alimento é um símbolo 

do ambiente e espaço em sociedade.  

Lody (1998) complementa que a boca do homem é um lugar culturalmente 

sacralizado e definido para receber comida. A partir dessa definição, pode se dizer 

que convencionou-se que o comer nasce da necessidade da nutrição e 

sobrevivência, o que não elimina os significados simbólicos de cada prato, variedade 

de ingredientes, locais de feitura e de oferecimento. Segundo este autor, o ritual de 

comer revela um momento marcante das diferenças éticas e antropológicas. Para 

ele, “a comida é, antes de tudo, um dos mais importantes marcos de uma cultura, de 

uma civilização, de um momento histórico, de um momento social, de um momento 

econômico” (p. 26). 

Cascudo (op. cit.) afirma ainda que a refeição é elemento apaziguador. 

“Quem come, amansa” (p.33). E justifica que não há Congresso ou Conferência de 

Paz que não termine com um banquete. Relata, ainda, que alimentar-se e beber em 

grupo fortalecia a amizade entre iguais, firmava relacionamentos entre senhores e 

serviçais, além de, em um nível social mais ameno, contratos comerciais de 

mercadores eram fechados em tabernas, defronte sempre de uma panela. 
Atualmente, ainda pode-se afirmar que, em festas e celebrações em geral, o 

alimento está presente, sendo em algumas situações a estrela e motivação da 
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comemoração. Possamai (2011) conta que desde o início, o alimento representou 

para humanidade a distinção entre acabar ou multiplicar a espécie. “Dada a sua 

importância e representatividade, inclusive em termos sociais, o alimento passou de 

simples elemento de subsistência a inúmeros outros significados, dentre eles, o 

elemento de atração de visitantes”. 

No contexto do Brasil, Santos (2011) ressalta que a memória gustativa, 

somada aos saberes, sabores e conhecimentos culinários, foi significativa na 

formação das culturas de cada região. 
Muitas vezes, essa valoração atribuída ganha prestígio a ponto de destacar 
uma permanência, sendo uma tradição que envolve, de forma artesanal, 
não apenas a reprodução de um prato, mas muitas vezes a recriação das 
condições em que o mesmo era preparado, agregando elementos, capazes 
de criar e reforçar laços de pertencimento. [...] os pratos regionais fazem 
parte de um processo civilizatório, que ao celebrar essa sociedade, 
expressam-se com fatos sociais totais e se somam às realidades locais 
permitindo emergências de novas formas de sociabilidades públicas e 
privadas. (p.56) 
 

 

 
1.1 Desequilíbrios na conduta alimentar - Transtornos 
 
  O transtorno alimentar é um transtorno psíquico que afeta em grande maioria 

adolescentes ou jovens adultos do sexo feminino, podendo gerar grandes prejuízos 

biológicos e psíquicos, além do aumento da morbidade e mortalidade. 

  Silva (2008) lembra que apesar do ato alimentar ser uma necessidade 

humana e vital, a relação do alimento com o peso e com a imagem corpórea nem 

sempre é equilibrada, resultando desarmonia na conduta alimentar.  

  Os transtornos alimentares mais comuns são a Bulimia e a Anorexia. O 

primeiro é o resultado de uma ingestão compulsiva de comida seguida de um 

sentimento de culpa, o resultado é a punição do ato, vomitando propositalmente ou 

tomando laxantes. O segundo transtorno é resultado de dieta restritiva em busca da 

magreza. 

  Hirsh (1997) sinaliza que o alimento que está no prato demostra a maneira 

como lidamos com nossos desejos e necessidades e complementa que 

comer só pelo desejo costuma trazer enormes carências nutricionais; comer 
só pela necessidade terá o prazer do gosto. Quem liga demais para o que 
come, pondo em segundo plano a emoção e o pensamento, corre o risco de 
viver em busca da refeição perfeita e perder chances maravilhosas de 
mergulhar no caos para se renovar. Quem não liga para o que come 
despreza uma parte importante do contato com a vida. No meio está o 
equilíbrio, nas pontas a visão crítica. (p. 75) 
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1.2. O nutrir simbólico 
 

  Algumas sociedades e culturas utilizam o alimento não apenas pela sua 

importância fisiológica de nutrir o corpo, mas sobretudo pela sua valoração 

simbólica. Para essas culturas o alimento pode simbolizar a sua energia vital, a 

purificação, a comunhão ou a religação com o sagrado. 

  Segundo Cascudo (op.cit) o ato de alimentar-se ultrapassa a necessidade 

fisiológica urgente da nutrição. “Virtudes e vícios, a vida e a morte, contêm-se nos 

alimentos e são levados ao organismo em potência espiritual” (p.41). 

 

1.2.1 – Medicina Tradicional Chinesa 
Imagem 2 – Dietética Energética na Medicina Tradicional Chinesa 

 
Disponível em: http://www.profi-forex.org/system/news/f/b/chinese-medicine-isp.jpg 
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  Nesta seção serão abordados os aspectos dietéticos no âmbito da Medicina 

Tradicional Chinesa, onde o alimento é percebido como fonte de energia vital, sendo 

este determinante para a manutenção da saúde do corpo neste contexto. 

  Pinheiro (2005) nos conta que uma das estratégias terapêuticas da Medicina 

Tradicional Chinesa é a dietética energética, que está vinculada à base de qualquer 

tratamento, pois o alimento oriundo da natureza é fonte de energia; sendo assim, 

todos os alimentos são permitidos, já que todos têm energia vital. Segundo ela, a 

escolha leva em conta clima e estação do ano, idade, sexo e o perfil energético e 

emocional de cada indivíduo. Dessa forma, com sabedoria e bom senso, percebe-se 

que o prazer pleno é aquele que ultrapassa o sabor, gerando saúde e conforto 

interno.  

  Conta ainda que os conhecimentos desta medicina foram resgatados de 

textos milenares, estudados em várias escolas de Medicina Tradicional Chinesa 

espalhadas por países como França, Itália, Inglaterra e Estado Unidos.  

 A autora relata que na China a prática dessa tradição quase se extinguiu após 

a revolução comunista, quando o governo chinês, com o argumento de que este tipo 

de técnica era um luxo diante da fome que dominava o país, aboliu essa e outras 

tradições, e perseguiu os cozinheiros. Dessa maneira, os médicos pararam de dar 

esse tipo de conselhos alimentícios aos seus pacientes. 

 Segundo Yamamura (2001) a alimentação é a sapiência dos seus efeitos 

sobre o corpo, ou seja, é necessário saber a maneira de se intervir nos casos de 

vazio ou plenitude dos Órgãos e das Vísceras. É importante saber também, o meio 

de repor gastos energéticos e da matéria, proporcionando vitalidade e longevidade 

celular, evitando os processos degenerativos, o envelhecimento precoce e, 

principalmente, o aparecimento de processos tumorais. 

 Pinheiro (op. cit.) ainda lembra que na Medicina Tradicional Chinesa cada 

sabor específico (ácido, amargo, doce, picante e salgado) é capaz de beneficiar o 

movimento energético de um determinado elemento (madeira, fogo, água, terra e 

metal) “daí a importância de temperarmos as emoções e tonificarmos a energia com 

a presença dos cinco sabores em nossas refeições” (p.51). E ressalta que como 

tudo na vida, é necessário possuir sabedoria na dose certa, pois o excesso pode 

gerar ou intensificar distúrbios, enquanto a ausência enfraquece o Elemento 

correspondente. 
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1.2.2 – Dietética Judaica: Cashrut   
 
  O cashrut refere-se às leis alimentares judaicas, onde o alimento possui um 

sentido de purificação do corpo. 
Imagem 3 – Cashrut 

 
Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-qHG94Mv27-k/TbGGSuPfHFI/AAAAAAA 

ACts/9Ot9lDxmyxA/s1600/Pascoa+Judaica+-+BRASIL+ESCOLA.jpg 

 

Segundo Dayan (2006), Cashrut surgiu depois que Adão, o primeiro homem 

na Terra, posteriormente à sua criação, recebeu de Deus um mitsvá1 vinculado ao 

alimento, em que este o proibia de consumir um determinado fruto (o fruto proibido), 

e se cumprisse este desafio, Adão, recuperaria a si próprio e também o resto da 

humanidade. No entanto, isto não aconteceu e do erro de Adão uma lição foi 

aprendida:  
a de seguir todas as mitsvát, e, principalmente, àquelas que estão ligadas 
com o alimento, pois estes entram em nosso corpo. Isto para que 
consigamos reparar os danos causados por Adão e Eva ao comerem da 
fruta, para que não causemos mais dano. [Dayan, op. cit, p. 22] 

                                            
1Mitsvá é uma palavra hebraica que significa mandamento e conexão. As mitsvot são mandamentos 
de Deus ao povo judeu. Disponível em: http://www.chabad.org.br/interativo/faq/mitsvas.html 
Acessado em: 20/03/2014 
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Imagem 4 – O pecado original 

  
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/wp-content/uploads/sites/75/imp 

ort/adameve1.jpg  
 

 Este autor nos relata que os sábios judaicos defendem a ideia que aquele que 

consomem alimentos proibidos na dieta kosher2 “cria uma crosta em torno de seu 

coração, isolando-o de boas influências e de bons ensinamentos” (p.22) e conclui 

que 
[...] aquele que ingere alimentos proibidos, está prejudicando a si mesmo e 
ao mundo, pois acaba causando estragos em sua alma e no mundo todo, 
sem levar em conta o fato de ter perdido a oportunidade de se elevar e 
estar mais próximo de sua meta. (Dayan, 2006, p.22) 
 

 Dayan (op.cit.) defende esta afirmação, argumentando que o alimento, em 

seu aspecto material, utilizado, segundo as leis alimentares judaicas, beneficia 

também o corpo no âmbito espiritual; entretanto, quando é utilizado apenas em 

atenção aos instintos humanos, pode, de maneira superficial, beneficiar o corpo, 

porém pode causar grande prejuízo ao espírito, onde, segundo ele, fecha-se a alma, 

reprimindo-a até que não a sinta mais. “Resumindo, uma união corpo e alma de 

forma sadia, só será alcançada quando a pessoa se alimentar de acordo com as leis 

de cashrut” (Ibden., p. 23). 

 O autor prossegue expondo que as diversas leis do cashrut visam “o 

desenvolvimento do judeu, determinando de que forma deve agir, e outra parte, 

afasta a pessoa de alimentos que prejudicam à sua alma e a realização de seu 

papel no mundo” (p. 21).  E complementa que esta prática funciona como identidade 

cultural, onde um judeu pode ser reconhecido em qualquer lugar do mundo por outro 
                                            
2 Como também é chamada o cashrut 
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judeu, quando mantém as leis da cashrut, mesmo que secretamente, em razão de 

que 
A cashrut é algo que une o povo. Todo judeu observante, ao viajar pelo 
mundo, já passou pela situação de chegar numa cidade nova e procurar um 
restaurante casher onde possa comer. Lá, ele aproveita para conhecer 
alguns judeus locais, pergunta onde fica a sinagoga e, quem sabe, com um 
pouco de sorte, já é convidado para passar o shabat na casa de alguma 
família da cidade. (Dayan, 2006, p. 26) 
 

  Percebe-se, no relato do autor, que o alimento, além de ser um purificador do 

corpo, também atua como um forte símbolo de representação e identidade cultural 

religioso. 

  
1.2.3 – O Alimento nas Religiões Afro-brasileiras: “Comida de Santo” 

 

Imagem 5 – Santa Ceia dos Orixás 

 
http://3.bp.blogspot.com/-pT-vPnxekiA/T4ReqzeAcmI/AAAAAAAAAI4/EBUoCNmmE10/s1600/HIST 

ORIA-E-ORIGEM-DO-CANDOMBLE.jpg 
 

  O alimento, nas religiões afro-brasileiras, apresenta-se como um elo entre o 

indivíduo e sua espiritualidade. Os diversos pratos que integram o cardápio votivo 

possibilitam a identificação e conhecimento das peculiaridades das divindades e 

como agradá-las, para assim manter-se vívida a vida religiosa. 

  Segundo Lody (1998), comer nos terreiros é comunicar-se, é estabelecer 

vínculos entre homens, deuses, antepassados e a natureza. É entrar em contato 
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“com a existência da vida, do axé, dos princípios ancestrais e religiosos do terreiro” 

(p.15). Sinaliza, ainda, que comer no terreiro é cultuar, zelar e manter os princípios 

que mantem a religiosidade do terreiro e as memórias individuais e coletivas. É no 

ato de comer que as religiões africanas fortalecem seus laços religiosos e éticos, 

unindo seus adeptos e contribuindo na intensificação do contato entre homens e 

seus deuses, fortalecendo sua fé e sua identidade. Afirma também que, por meio da 

alimentação comum de deuses e homens, a religião assegura a sua sobrevivência. 

 
1.2.4 – O Alimento na Medicina Ayurvédica 

 
   Imagem 6 – Ayurveda Food 

 
Disponível em: http://www.gauravani.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/Ayurveda-

Food.jpg 
 
Sem a alimentação adequada a medicina é inútil, e com alimentação 
adequada a medicina é desnecessária. 

Antigo preceito ayurvédico 
 

   A Medicina Ayurvédica é a medicina tradicional e natural da Índia, também 

chamada de Ayurveda, e existe há mais de cinco mil anos antes de cristo. Sua 

filosofia dá ênfase a união entre corpo, mente e espírito, defendendo que a causa de 

todas as doenças é o acúmulo das toxinas no corpo. 

  Chopra (1998) explica que o princípio da Ayurveda é reconhecer que o corpo 

humano não é uma estrutura fragmentada e isolada do resto da natureza, mas sim 

que está imerso em um enorme campo de energia que circunda todo o universo. 

Complementa que a capacidade primária e mais importante do corpo é curar-se, e a 

digestão 
desempenha um papel crítico no processo natural da cura. A constante 
renovação de cada parte da fisiologia depende do funcionamento digestivo 
adequado, que a Ayurveda encara como uma maneira de extrair inteligência 
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dos alimentos e depois processá-lo para fornecer apoio à inteligência 
inerente a toda a fisiologia. [...] É através da digestão que a inteligência, sob  
a forma de nutrientes extraídos do ambiente que cerca o corpo, é extraída, 
desmembrada e depois novamente combinada de maneira a recriar cada 
célula, cada órgão e cada tecido do corpo humano. (CHOPRA, 1998, p.15) 
 

  Uma das técnicas mais interessantes para se identificar a qualidade dessa 

inteligência do alimento, segundo o autor, é através do sabor, pois, quando as 

papilas gustativas percebem a comida, uma gama de informações úteis é enviada 

para o corpo. A sugestão de Chopra é que “trabalhando com essas informações e 

seguindo seus instintos, você poderá ter uma alimentação equilibrada de uma 

maneira fácil e natural” (ibid., p.62). 
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CAPÍTULO II 
 

ARTETERAPIA: A ARTE QUE NUTRE 
 

 

Imagem 7 – caldeirão de cores 

 
Disponível em: http://m.rgbimg.com/cache1objNr/users/a/al/alessandro/600/mq2zisY.jpg 

 
O território em que se movimentam os arteterapeutas é como um grande 
caldeirão de formas, cores, imagens e um contínuo caleidoscópio de 
produções e possibilidades expressivas. 

Angela Philippini 
2.1 O que é Arteterapia? 

Se houvesse um modo de explicar Arteterapia de maneira fácil, direta e 

objetiva, diríamos simplesmente que é terapia através da arte. Philippini (2013) 

complementa essa afirmação:  
[...] As atividades artísticas utilizadas, configurarão uma produção 

simbólica, concretizada, em inúmeras possibilidades plásticas, diversas 

formas, cores, volumes, etc. Esta materialidade permite o confronto e 

gradualmente a atribuição de significado às informações provenientes de 

níveis muito profundos da psique, que pouco a pouco serão apreendidas 

pela consciência”. (2013, p.11) 
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Partindo desta premissa, pode-se perceber que Arteterapia dialoga com toda 

a complexidade do ser humano, sem mencionar todo o contexto que a palavra “arte” 

engloba. Philippini (2013) ainda nos lembra que na dimensão do universo 

arteterapêutico, arte é compreendida como processo expressivo, dessa maneira o 

foco não será em “questões particulares de ordem estética, técnica ou acadêmica, 

nem vinculações do processo criativo à qualquer escola artística” (p.11). 

Artte (1998) nos conta que “Arte é vida” e através desse caminho de vida 

“Qualquer um interessado poderá criar e recriar através da linguagem da emoção, 

da arte”. Desde o início dos tempos isso é feito, e Diniz (1998, p.64, 65) 

complementa que ao trilhar esse caminho o ser humano pode ser levado através do 

autoconhecimento, “a vivenciar o numinoso, o espaço do sagrado, do 

transcendente”. 
Imagem 8 – a caçada 

 
Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/__3bcVCBeLQc/SeovpKUIu/AAAAAAAABQc/hX 

9Qqyravys/s320/pintura%2Brupestre.bmp 
 

Artte (op.cit.) argumenta que a arte funciona como um veículo de ajuda para o 

indivíduo viver a sua própria vida, já que, ao longo dela, o indivíduo tem a 

oportunidade de conhecer melhor suas raízes e aprender gradativamente, a 

diferenciá-la do todo.  Complementa essa afirmação descrevendo esse grande 

potencial como 
um precioso ativador do nosso inconsciente à procura de significados 
substanciais para a nossa vida. Cabe ao homem, integrar esses conteúdos 
à sua personalidade, estabelecendo não só os valores objetivos como 
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também os valores subjetivos. Com isso, ele estará construindo a sua 
própria psicologia (p.61 e 62). 

  

Valladares (2001) complementa que a arte não vem só como entretenimento, 

mas sim, como uma forma de linguagem que permite à pessoa comunicar-se com os 

outros e consigo mesma. 

 Desse ponto de vista a arte apresenta-se como um potencial mobilizador 

muito interessante, e muitos textos sobre Arteterapia abrangem trabalhos em 

diversos contextos que vão desde ambientes hospitalares e de reabilitação à 

escolas e empresas de diferentes setores. Philippini (op.cit, p. 13) nos diz que “[...] 

para todas estas instituições e para as mais diversas populações está presente a 

possibilidade de ativar núcleos de saúde e criatividade”. 

 
2.2 Modalidades Expressivas 
   
  Philippini (2009) considera que o início do processo arteterapêutico decorre 

da criação de condições propícias para a liberação do processo criativo, favorecido 

este, pela apresentação adequada dos materiais, e da diagnose produzida a partir 

dos resultados destas experimentações expressivas. Prossegue argumentando que 

é na diagnose em Arteterapia, que serão percebidas as áreas de bloqueio, e “quais 

os canais sensoriais facilitadores, e como apresenta-se a comunicação plástica e 

expressiva” (Philippini, op. cit, p. 137). 

  A autora ainda lembra que 
O arteterapeuta como acompanhante deste percurso deve propiciar a 
instrumentalização adequada, e a Arteterapia como “terra de criação” nos 
oferece o espaço e a base, os materiais adequados, o continente para o 
processo de desvelamento, e o acompanhamento estimulante e atento à 
livre expressão dos ritmos das imagens das buscas de autoconhecimento. 
(Philippini, op. cit., p. 138) 
 

  Philippini (op. cit) prossegue afirmando a importância do arteterapeuta 

identificar qual sua linguagem plástica mais facilitada, aquela que possibilite uma 

expressão “mais livre, mais produtiva e mais fértil”. 

   

2.2.1 A materialidade da Arteterapia 
          Segundo Ostrower (1997) o termo materialidade é usado para compreender 

não somente alguma substância, e sim tudo o que está sendo formado e 

transformado pelo homem. Conclui que a materialidade: 



30 
 

abrange, de início, certas possibilidade de ação e outras tantas 
impossibilidades. Se as vemos como limitadoras para o curso criador, 
devem ser reconhecidas também como orientadoras, pois dentro das 
delimitações, através delas, é que surgem sugestões para se ampliá-lo em 
direções novas. (Ostrower, op.cit, 32)  
 

  Com base nessa informação conclui que a melhor possibilidade seria 

conhecer a fundo uma materialidade, e a partir daí “com a nossa sensibilidade 

tentaríamos acompanhar analogicamente o fazer de outros; sempre, é claro, por 

analogias de estrutura, e não de operações mecânicas”. (p. 35) 

  Complementa ainda “Sem ter a matéria presente, isto é, sem condições de 

objetivar a linguagem, as eventuais contribuições subjetivas se desvalorizam, ou 

seja, não chegam a concretizar” (p.35). 

  Paín (2009) acrescenta que os materiais em si não são neutros, e cada uma 

de suas propriedades poder ser imensamente significativas para o indivíduo, a 

ajudando-o e nutrindo-o, em suas tentativas de expressão.  

  Philippini (2009, p. 18) informar também que 
[...] algumas linguagens e materiais estarão a serviço do desbloqueio, 
liberação de conteúdos inconscientes e fluência do processo criativo. 
Outras estarão favorecendo mais a comunicação e a configuração das 
informações objetivas, enquanto outras permitem a saída do plano fugidio 
das ideias, sensações e emoções, para o campo concreto da densidade, 
peso, volume e texturas. 

  A autora ainda considera que a experiência criativa nos “transborda e permite 

que ‘trans-bordemos’ e atravessamos limites e interdições, resgatando ‘notícias de 

nós mesmos’, nem sempre claras e acessíveis no meio dos inúmeros ruídos e 

dispersões da vida cotidiana [...]“  Silveira (1994, p. 13) complementa que “as 

atividades expressivas são aquelas que melhor permitem a espontânea expressão 

das emoções, que dão mais larga oportunidade para os afetos tomarem forma e se 

manifestarem, seja na linguagem dos movimentos, dos sons, das formas e das 

cores, etc.”. 

Prosseguindo na tarefa de refletir sobre o que é Arteterapia encontra-se Alvez 

(2011, p.23) que conclui que “O carinho ou aversão da pessoa em relação a um 

material traz todo um significado. [...] Por meio dos materiais e das técnicas 

direcionadas pelo arteterapeuta, surgem os símbolos e a verdade é revelada”.  

Desta forma na Arteterapia estimula a criatividade e facilita a comunicação 

inconsciente-consciente, proporcionando a saúde autonomia psíquica do indivíduo. 
    
2.3 Psicologia Analítica 
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  O termo Psicologia Analítica foi utilizado por Jung a partir de 1913, após seu 

rompimento com Freud e com o movimento psicanalítico, para caracterizar sua 

própria abordagem psicológica sobre o inconsciente. 

  Como fundamentação teórica desse estudo será descrito a teoria dos tipos 

psicológicos. 

 
2.3.1 Os Tipos Psicológicos de Jung 
 
  Jung, ao criar sua teoria dos Tipos Psicológicos pretendia oferecer um 

entendimento crítico da consciência humana, entendendo como cada indivíduo 

processa de modo diferente a informação e a experiência de vida (Stein, 2005). 

  Mednicoff (2008) explica que Jung chegou a dois tipos fundamentais de 

comportamento: o extrovertido e o introvertido, e que não é possível manter os dois 

ao mesmo tempo. “Algumas vezes a introversão é mais apropriada, em outras 

ocasiões, é mais apropriada a extroversão” (p.84). Conclui que a atitude pode estar 

voltada para o mundo externo (pessoas, coisas ou ambiente) ou pode estar voltada 

para o mundo interno (sentimentos, impressões pessoais, emoções e pensamentos). 

  Depois de definir as atitudes, Jung definiu as funções psíquicas: sensação, 

intuição, sentimento e pensamento, e as associou aos quatro elementos: terra, fogo, 

água e ar. Essas funções se classificam em dois grupos: os irracionais (sensação e 

intuição) que é como o indivíduo percebe a realidade, e os racionais (sentimento e 

pensamento) é como a julga. Cada um desses pares é oposto complementar do 

outro. Granja (1996) complementa que a construção da consciência psíquica 

acontece através da busca de equilíbrio entre as quatro funções psicológicas entre 

si. 

  Ruby (1998) esclarece que as quatro funções permitem ao ego uma forma de 

orientação básica para esclarecer as percepções e experiências no mundo. Afirma 

ainda que todo indivíduo ao longo da vida, cuida e diferencia melhor uma das 

funções, e tem a tendência de apoiar-se nela, gerando assim a função superior. “No 

desenvolvimento da personalidade, as quatro funções estão de alguma forma 

presentes, umas mais, outras menos, para que possamos ter uma apreensão 

adequada da realidade”. (p. 39) 

Além da função superior o indivíduo possui duas funções auxiliares, que dão 

suporte a função principal, e vez ou outra assumem a liderança. Por fim, existe a 
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função inferior que segundo Baptista (2006, p. 49) é “a parte excluída e rejeitada” 

formada pela Sombra (Inconsciente Pessoal e os Complexos Afetivos). Na 

Arteterapia essa função pode ser estimulada como explica Philippini apud Valladares 

(2001, p.21): 
Neste enfoque, do arte terapeuta através da observação e dados de 
anamnese, poderá empregar determinadas modalidades expressivas que 
venham estimular estas funções psíquicas menos desenvolvidas, 
iluminando aspectos sombrios da psique. Assim, estas modalidades 
expressivas são utilizadas com o propósito de revitalizar áreas desusadas, 
núcleos bloqueados, resgatando a possibilidade do livre fluir da energia 
psíquica”.  
 

2.3.1.1 Função Sensação 
 

Esta função está associada ao elemento terra, sendo responsável pela 

adaptação do indivíduo com a realidade objetiva. Tem a ver com o mundo das 

sensações e fruição deles, apreciando odores, sabores, texturas e temperaturas. 

Refere-se à “possibilidade de expressar a si mesmo através das ações concretas no 

mundo. Esse aprendizado se dá também através da aceitação dos limites que toda 

concretização proporciona” (Baptista, 2006, p.40). 

 Baptista (op.cit) define os pontos negativos dessa função: 
Quando a terra é excessiva, ocorre o soterramento, de forma que o sujeito 
não consegue se movimentar no mundo, tornando-se rígido e inflexível. Já 
quando ausente, traz desenraizamento, a desconexão com o próprio corpo 
e a ausência do chão. Somente através dela tem-se a possibilidade de 
transcender a realidade de transcender a realidade para compreendê-la e 
transformá-la (p.41).  
 

 Na Arteterapia essa função pode ser estimulada através do trabalho com 

materiais orgânicos e modelagem, principalmente com argila. Além de experiências 

sensoriais. 

 

2.3.1.2 Função Intuição 
 

Esta função é associada ao elemento fogo e está relacionada com as 

percepções do inconsciente, os conhecidos insights, palpites, pressentimentos e 

inspirações. “Traz clareza, criatividade, força, espiritualidade e definição de novos 

projetos ou ciclo da vida. Nele estão os novos começos, em busca de novos 

conhecimentos e crescimento pessoal” (Baptista, op.cit., p.44). 
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Mednicoff (2008) explica que a intuição é uma maneira de entender as 

informações “em termos de experiência passada, objetivos futuros e processos 

inconscientes. O que poderia acontecer, e o que é possível são mais importantes 

para as pessoas intuitivas do que a experiência real” (p.88). 

Na Arteterapia essa função pode ser estimulada através das contações de 

histórias, das danças sejam espontâneas, ou não e das experiências com o fogo de 

forma concreta, através da chama de velas, por exemplo. 

 
2.3.1.3 Função Sentimento  
 

 Esta função está relacionada ao elemento água e julga a realidade baseada 

em sua valoração pessoal, é a lógica do coração. “[...]promove o relacionamento, a 

união, a ligação afetiva que gera o novo. Algo ou alguém só passa a ter significado 

quando está conectado afetivamente”. (Baptista, 2006, p.37) 

 Em seu aspecto negativo: 
Excesso de água pode afogar o sujeito nos próprios sentimentos, tornando-

se excessivamente sensível e impossível de se relacionar, mantendo as 

outras pessoas afastadas com seus “melindres”. Pode acontecer ainda um 

afogamento no outro, típico de relacionamentos simbólicos, onde a 
individualidade perde os contornos que são dissolvidos na fusão inter-

dependência. Em ambos os casos o sentido perde sua função criativa e o 

sujeito passa a atuar defensivamente, impedindo a relação afetiva ao invés 

de favorece-la (Baptista, op.cit, p.38).  

 Na Arteterapia essa função pode ser estimulada por modalidades que tenham 

fluidez, como a pintura, ou exercícios com água. 

 

2.3.1.4 Função Pensamento 
 

 Esta função está relacionada ao elemento ar, ela julga, classifica e discrimina. 

Para avaliar a realidade que está inserida utiliza critérios lógicos, impessoais e 

objetivos. “A Função pensamento [...] têm como princípio regente o logos, que 

determina a apreensão clara, lúcida e abrangente”. (Baptista, op. cit., p.42) Em seu 

aspecto negativo o “excesso de ar traz a dispersão das ideias e dos conteúdos 

internos, levando à destruição. Sua ausência traz a estagnação, a falta de 

comunicação e movimento”. 
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 Na Arteterapia pode ser estimulada através de modalidades como a 

construção, móbiles, colagens, desenho, etc. 
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CAPÍTULO III:  
 
 

SABER E SABORES, O ALIMENTO NO ESPAÇO ARTETERAPÊUTICO 
 

 

Imagem 9 – Materiais comestíveis 

 
Acervo pessoal da autora 

 
Fazer do alimento um remédio e do remédio um alimento. 

Hipócrates 
 

  

  O alimento inserido no contexto arteterapêutico pode ser um potencializador 

de experiências sensoriais, pois proporciona o contato com os cinco sentidos do 

corpo humano: odor, visão, audição, tato e paladar. 

  Cascudo (1987, p. 48) lembra que 
[...] O alimento é um fixador psicológico no plano emocional. Comer certos 
pratos é ligar-se ao local do produto. Comer do pão, provar do sal, são 
sinônimos de integração, com larga documentação religiosa e folclórica, 
denunciando proclamação expressa de solidariedade.  Companheiro 
provém do cum panis, comer o mesmo pão, alimentar-se juntos [grifo 
meu]. Aluno, alummus, de alo, sustentar, criar com o alimento. O símbolo 
sagrado da união entre os janízaros era grande panela comum, Kazan. 
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Comer no mesmo prato, manger à la même ecuelle, é confiança, 
irmandade, fusão.  

 
3.1 Os cinco sentidos estimulados pelo alimento 

[...] doce, salgado, ácido e amargo é a combinação com todas as 
sensações, olfativas, táteis, térmicas, auditivas que na boca se fundem, 
envolvem-se e resolvem-se no prazer de comer. 

Ornellas 
 
3.1.1 Olfato 

Imagem 10 – O olfato 

 
Disponível em: http://thumbs.dreamstime.com/z/especiarias-indianas-do-cheiro-da-mulher-

18487776.jpg 

 

 O olfato pode ser o primeiro estímulo do alimento inserido no espaço 

arteterapêutico. Os receptores olfativos dos seres humanos penetram diretamente 

no Sistema Nervoso Central, estimulando os instintos e as emoções. Segundo 

Sandrini (2004), o cérebro processa as informações dos aromas distintamente das 

informações oriundas dos outros sentidos. “Nenhum outro sistema sensorial faz um 

contato tão direto com os ‘centros’ da memória do cérebro, nem está tão distante 

dos centros da fala e da linguagem” (p.49). 

 A autora conta que a sensação de odor acontece quando as moléculas ativam 

os receptores no epitélio olfativo, que encontra-se na cavidade nasal. As 

informações olfativas são enviadas para o hipotálamo. “Essa projeção anatômica 
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realça a importância do olfato na alimentação e nas respostas prazerosas” (Sandrini, 

op.cit, p.63) 
 Desde os seus primórdios, a humanidade deve muito aos aromas e cheiros, 

muito é pelo fato de o que é chamado de gosto, na verdade, é olfato, visto que os 

alimentos, ao entrarem na boca, exalam odores que são captados pelo nariz. “As 

sensações olfativas funcionam ao lado das gustativas, auxiliando no controle do 

apetite e da quantidade de alimentos que são ingeridos (LUCA e BARROS, 2007, p. 

162). Pinheiro (2005) complementa que o odor é um dos primeiros estímulos do 

alimento, provocando atração ou repulsa: “Através do olfato damos início ao nosso 

processo digestivo estimulando movimentos energéticos [...]” (p.54).  

 O caminho que o aroma percorre funciona da seguinte forma: primeiro o odor 

entra pelo nariz e as células olfativas absorvem as moléculas aromáticas através 

dos cílios, depois os nervos olfativos enviam impulsos nervosos ao Sistema Límbico, 

e é lá que os “arquivos de cheiros, sensações e emoções, o sistema límbico repassa 

a informação para a hipófise, que a distribui para outras glândulas do corpo 

influenciando na produção dos hormônios, no ritmo dos batimentos cardíacos e da 

respiração” (LUCA e BARROS, p. 163) . 

 Se o aroma for bem estimulado no espaço arteterapêutico, será uma 

possibilidade para a emersão dos conteúdos simbólicos do indivíduo. 
 
3.1.2 Visão 

Imagem 11 – Frutas Coloridas 

 
Disponível em: http://mandaladossabores.files.wordpress.com/2013/03/frutas-1.jpg 
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Sandrini (2004) lembra que as primeiras percepções de um alimento desde 

sua cor, forma ou aspecto já fornece pistas de sua provável textura, frescor, 

temperatura e até mesmo o sabor. 

Na Arteterapia, o estímulo através do material é um dos principais propulsores 

para a fluência do processo. O alimento, com suas múltiplas variedades e 

possibilidades, pode ser um excelente atrativo para o sentido da visão. 

 

3.1.3 Audição 
Imagem 12 – Barulhinho de Sucção 

 
Disponível em: http://www.brasilescola.com/upload/e/Comer%20com%20os%20olhos%20-

%20BRASIL%20ESCOLA.jpg 
 

  O som é uma onda mecânica gerada pela compressão e descompressão do 

ar assimilada pelo ouvido e decodificada e compreendida por uma área no cérebro 

chamada córtex auditivo. 

  A estimulação da audição no espaço arteterapêutico através de músicas e 

sons contextualizados com a atividade ajuda o indivíduo a mergulhar na atmosfera 

protegida que o ambiente proporciona. O alimento também será um estímulo para 

essa integração. Sandrini (op.cit.) conta que a sensação de crocância do alimento na 

boca ou a sua fragmentação ao ser mastigada pode aumentar a satisfação com o 

alimento. 
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3.1.4 Tato 
Imagem 13 – Tateando o bolo 

 
Acervo Pessoal da Autora 

 Sandrini (op.cit.) explica que o processo do tato acontece através de 

sensações percebidas por terminações nervosas denominadas neurorreceptores, 

caracterizadas por receber esses estímulos, sejam agradáveis ou não. 

 O tato é um dos sentidos mais estimulados na Arteterapia que, por 

fundamentar-se numa abordagem não-verbal, tem no trabalho com os materiais 

essa possibilidade constante de contato. No trabalho com alimento, o indivíduo pode 

ser estimulado a perceber as sensações térmicas diversas, consistência sólidas, 

líquidas, pastosas, viscosas. 
 

3.1.5 Paladar - Gustação 
Imagem 14 – Lambuzando-se 

 
Disponível em: http://www.soulmulher.com/wp-content/uploads/2014/04/dieta-detox.jpg 
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[...] saborear ganha o sentido de explorar, conhecer e saber o sabor, 
entregar-se completamente à fruição do paladar. 

Sônia Hirsh 
 

  O paladar será o sentido melhor estimulado pelo alimento, situação essa que 

talvez não consiga ser tão bem alcançada através de nenhum outro material usado 

no contexto arteterapêutico. O alimento torna-se então, uma das maiores 

contribuições para potencializar a experiência no espaço arteterapêutico, como 

complementa Hirsh (1997, p.63): “o sabor é uma espécie de código do alimento – 

algo que marca aquela forma para sempre e tem poder de atrair ou repugnar. 

Textura, consistência e aparência geralmente ficam em segundo plano, sentindo o 

sabor já sabemos do que se trata”. A autora ainda acrescenta que o sabor “é uma 

partícula infinitesimal da natureza que entra na construção de todas as formas” 

(Ibden, p. 62). 
 

3.2 O Alimento como potencializador da experiência 
 
Na intimidade da boca, vamos escolher as formas que se tornarão a nossa 
forma. 

Jean-Marc Eyssalet 
 
  Lody (1998) argumenta que o conceito de comer é amplo. Exemplifica que 

comer com os olhos expressa desejo e certa voracidade, que precede a atitude 

formal da boca. Sensações como olfato, a visão e a emoção pela comida preparam 

o corpo todo para comer, fisicamente e espiritualmente. Assim, segundo ele, pode-

se comer por inteiro, “com o corpo, com a ética, com a moral, com todos os códigos 

próprios do grupo e do estudo social de que o indivíduo faz parte” (p. 26). 

 
3.2.1 Algumas Experiências 
  O trabalho do alimento no espaço arteterapêutico exige algumas 

preocupações com higiene e organização, tanto quanto se estivesse sendo 

trabalhado numa cozinha. E a primeira delas é a higienização das mãos para a 

fluidez do processo. A partir dessa preocupação criou-se um ritual para iniciarem-se 

as atividades, onde começariam os primeiros estímulos dos sentidos: tato, olfato e 

audição. 

  Se as pessoas fossem convidadas a lavar as mãos em outro ambiente, 

diferente de onde estiver sendo realizado a atividade arteterapêutica, haveria uma 
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quebra na continuidade do trabalho. Desta forma, os participantes são convidados, 

então a higienizar suas mãos em pequenas bacias com água morna, 

preferencialmente de olhos fechados, estimulando, assim, o tato e a audição. 

Utilizando sabonetes com aromas agradáveis pode-se, também, nesta ocasião, 

estimular o olfato. 

   O alimento é uma materialidade muito versátil e pode inspirar inúmeras 

atividades, integrado a outras modalidades utilizadas na Arteterapia. A seguir, serão 

descritas experiências com colagem, pintura, mosaico e modelagem. 

 

3.2.1.1 Colagem: Mandala Comestível 
 

  A colagem é uma linguagem bastante utilizada no início do processo 

arteterapêutico por ser uma atividade de fácil operacionalidade, além de ser 

organizadora e estruturadora. Utilizando o alimento como materialidade, a cola pode 

ser substituída por pastas adesivas como marshmallow, geleia ou calda, e a base, 

geralmente de papel, pode ser substituída por massa de bolo, e os objetos a serem 

colados poderão ser frutas, grãos oleaginosos e confeitos em geral. 

  Partindo da premissa da saudação na yoga, “o Deus que habita em mim, 

saúda o Deus que habita em você”, propõe-se uma atividade de mandala com 

colagem onde o estímulo é “O Deus que a habita em mim, nutre o Deus que habita 

em você”.  

  O grupo, dividido em duplas, será instruído para que cada participante 

confeccione uma mandala para nutrir o deus que habitava o outro integrante da 

dupla. Para tanto, o início será com uma meditação simples, para regular a 

respiração, dizendo em uníssono a palavra “AUM” que, segundo Campbell (1990, 

p.242), “é um som simbólico que coloca você em contato com o ser reverberante 

que é o universo. [...] É o AUM de estar no mundo. Estar em contato com isso, 

captar-lhe o sentido, é a experiência culminante de tudo”. Em seguida, a lavagem 

das mãos em dupla, onde o participante ao lavar a mão do colega “cumprimenta o 

Deus que habita no outro”. 

  Com os materiais disponíveis na mesa, os participantes poderão, então, 

começar a confeccionar a mandala comestível. 
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Imagem 15 – Confeccionando mandalas comestíveis 

 
Acervo pessoal da autora 

  No final da atividade os participantes são convidados a compartilhar suas 

percepções da confecção daquela mandala, e ofertá-la ao colega da dupla. 
 
3.2.1.2 Pintura com Caldas 
  

  A pintura também é uma modalidade muita apreciada na Arteterapia devido a 

sua propensão a ativar o fluxo criativo e à liberação de conteúdos inconscientes. As 

caldas substituirão as tintas e as bases poderão ser bolos, biscoitos, suspiros ou 

panquecas. Os pincéis poderão ser utilizados, mas os dedos proporciona uma 

experiência sensorial inigualável. 
Imagem 16 – Pintando com Calda de Chocolate 

 
Disponível em: http://rosepetenucci.files.wordpress.com/2011/06/obra-em-chocolate-de-vik-muniz-

rose-petenucci.jpg?w=620 



43 
 

 

3.2.1.3 Mosaico com frutas 
 

  Philippini (2009) argumenta que experiências com o mosaico proporcionam 

ordenações internas de afetos, emoções e memórias. E complementa dizendo que 

“reunir cacos permite partir de um caos e de uma desconstrução para, passo a 

passo, ressignificar, reconstruir, atribuir um novo sentido e descobrir beleza no 

material quebrado, descartado, amontoado e confuso” (p.49).   

  O mosaico pode ser dividido em três fases: desconstrução, construção e 

confirmação. Na atividade de mosaico com frutas, a primeira fase seria baseada no 

preparo dos materiais, onde as frutas seriam descascadas e/ou cortadas em 
diferentes pedaços, desconstruindo-se assim a sua forma original e possibilitando 

a criação de novas formas a partir de suas partes. A segunda fase será composta da 

união de diferentes partes em uma base, gerando assim a construção de uma nova 

forma. A terceira fase, que é confirmada com o rejunte, poderá ser feito com caldas 

coloridas, que conservarão os fragmentos unidos.  
 

Imagem 17 – Borboleta de frutas 

 
Disponível em: http://cynthiamadonnita.files.wordpress.com/2013/02/574696_4287757 

37211092_731277487_n.jpg 
 

 
3.2.1.4 Modelagem com massa comestível 
 

  Segundo Philippini (2009, p. 78), a modelagem “ativa e intensifica processos 

de compreensão, devido ao grau de concretude das produções plásticas obtidas 
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através desta linguagem, pois sua aparência é muito mais real que as experiências 

do plano bidimensional”. 
Imagem 18 – Modelagem com pasta americana 

 
Acervo Pessoal da Autora  

  A confeitaria disponibiliza uma gama de massas comestíveis que podem ser 

usadas no contexto arteterapêutico, como massa de docinhos (brigadeiro, beijinho...) 

e pasta americana. Essa última pode ser colorida e trabalhada de diferentes formas, 

com texturas e cortes de formatos variados, ou modelada à mão livre. 
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CAPÍTULO IV: 
 
 

CUM PANIS: O ALIMENTO COMO PARTILHA EM ARTETERAPIA 
 

Imagem 19 – Bolo da Arteterapia 

Acervo pessoal da autora 
 

Cozinhar é o mais privado e arriscado ato. No alimento se coloca ternura ou 
ódio. Na panela se verte tempero ou veneno. Cozinhar não é serviço. 
Cozinhar é um modo de amar os outros. 

Mia Couto 
 

Neste capítulo serão apresentadas algumas experiências, utilizando alimentos 

nas atividades arteterapêuticas, em grupo de crianças de 9 a 11 anos, a fim de 

exemplificar de que modo esta materialidade pode contribuir como instrumento 

arteterapêutico. O trabalho foi realizado em sessões do estágio supervisionado do 

Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Arteterapia convênio POMAR-SPEI, 

totalizando 100 horas, divididas em encontro semanais, com dia e horário fixos, e 

supervisões regulares, ministradas pela coordenadora do Curso. 

O processo foi efetivado através de abordagem focal, realizado em dupla, em 

parceria com uma colega de turma, no período compreendido de março a dezembro 

de 2013. O percurso, com um total de 40 sessões, portanto de cronologia específica 

de uma abordagem de terapia breve, compreendeu três ciclos de trabalho: 
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diagnóstico, estímulos geradores e processo autogestivo. A seguir descrevo 

algumas percepções sobre o trabalho desenvolvido. 

  
4.1 A Instituição 
 

 O trabalho em questão foi realizado em uma instituição que recebe crianças e 

adolescentes de comunidades em situação de risco social, da zona norte da cidade, 

proporcionando atividades socioeducativas no horário alternativo à escola. 

                 

4.2 O grupo – perfil inicial         
    

Foi solicitado à instituição a formação de um grupo de até dez crianças, com 

idade entre 9 e 11 anos, e a diretora da casa responsável pela seleção das crianças 

informou que priorizou, segundo ela, as crianças que considerava mais 

‘problemáticas’.  

O grupo foi iniciado com seis crianças, cinco meninos e uma menina. Como 

as sessões eram as segundas-feiras, pela manhã, sendo assim, a primeira atividade 

do grupo naquele dia, as crianças usavam este fato como justificava para chegarem 

e se jogarem no chão ou nas cadeiras, alegando cansaço das atividades do final de 

semana. No início mostravam pouco interesse para começar as atividades, 

principalmente se envolvesse algum aquecimento que precisasse ficar de pé. 

Reclamavam de ter que estar ali, eram agressivos uns com os outros e tinham o 

hábito de falar ‘atropelando’ um ao outro. Apresentavam também o hábito de 

supervalorizar o que possuíam, e desta forma o faziam tentando desvalorizar os 

colegas.  
 
 4.3 Fase diagnóstica 
   

Esta primeira etapa do processo, com 15 sessões iniciais, constituiu-se na 

busca de informações sobre essas crianças, a fim de encontrar uma questão afetiva 

central a ser transformada, ou seja, identificar elementos capazes de, 

posteriormente, configurar a tônica psicodinâmica desse grupo. Nesse período, o 

objetivo principal era observar o que seria comunicado nas produções plásticas, 

para identificar uma questão simbólica relevante a ser elaborada. As diferentes 
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modalidades plásticas, utilizadas nas sessões, buscavam despertar a fluidez no 

processo criativo. 

No início, percebia-se que as crianças tinham muita dificuldade em iniciar o 

trabalho plástico e encontrar satisfação na tarefa. Ouviam-se queixas de “eu não sei 

fazer” ou “não vou fazer porque vai ficar feio”, e se começassem e o resultado que 

surgisse não fosse satisfatório, imediatamente destruíam o trabalho, cruzavam os 

braços e ficavam agressivos. 

Na terceira sessão, a modalidade escolhida foi pintura, o que gerou grande 

euforia entre as crianças, que trabalharam num primeiro momento concentrados em 

suas produções individuais e, depois, resolveram por livre, vontade experienciar a 

atividade em duplas. Quando percebi, a mesa, os braços e rostos haviam virado 

uma grande tela coletiva, proporcionando muita alegria e descontração. Observar 

esse fato do uso do corpo como suporte para tinta, remeteu-me ao exercício da 

função sensação, dentro da tipologia junguiana. 

Depois dessa sessão, nenhum material apresentado pareceu despertar tanto 

interesse no grupo e tanta fluidez, como a tinta proporcionou. Refiro-me a fluidez em 

um contexto ordenado, onde as crianças concentram-se e dedicam-se a tarefa de 

maneira individual, mergulhando no próprio processo criativo. Um exemplo contrário 

a isso foi, logo na sessão seguinte, onde experimentamos, pela primeira vez, um 

material que propiciasse a terceira dimensão. Forneci a cada uma delas uma 

caixinha de plastilina (massa de modelar) em cores variadas, e como tinham pouca 

intimidade com a modelagem, tiveram bastante dificuldade em trabalhar a massa, 

colocando os rolinhos inteiros no suporte. Fiz uma breve demonstração mostrando 

como poderiam tirar formas do rolinho. Gostaram da ideia e surgiram mais algumas 

produções. 

  Em determinado momento, uma das crianças resolveu misturar as massinhas 

para ver a cor que ficava. Gostou tanto do processo que misturou todas as cores 

que tinha disponível. Começou-se então um efeito dominó. Gostaram tanto de 

amassar a plastilina que resolveram testar a sensação com diferentes partes do 

corpo (pé, cotovelo, testa...). Perceberam que a massinha misturada poderia virar 

uma bola grande, que poderia ser jogada de um para o outro. No minuto seguinte 

haviam várias bolas pipocando pela sala. As produções, já prontas, foram 

amassadas e transformadas em bolas e que começaram a jogar de maneira violenta 

uns nos outros. Para tentar contê-los, evitando espalhar massinha pela sala inteira, 
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utilizei o pano do chão como uma rede, onde a bola gigante (com todas as 

massinhas) pudesse se movimentar sem ser como um tiro-ao-alvo. A regra de não 

deixar a bola cair no chão nem fora do pano as manteve entretidas até o fim da 

sessão. 

 Nota-se que mais uma vez aparece a necessidade de contato físico mais 

íntimo com o material. Como na sessão da tinta as crianças sentiram prazer com a 

experiência tátil, mais do que com o que poderia ter sido ou foi produzido. 

Percebi também que havia duas crianças que se destacavam no grupo 

quanto ao comportamento inadequado. Uma delas era muito apática em relação às 

atividades, falava muito pouco e muito baixo em relação às outras. A outra criança, 

intitulada pelos funcionários da instituição como bem problemática começou a ter um 

comportamento agressivo e dispersivo, atrapalhando a concentração das outras. 

Tinha uma crescente agressividade e postura inadequada para o bom 

funcionamento do grupo, chegando ao ponto de ser necessária uma conversa 

individual, ressaltando a necessidade de mudança do comportamento. 

Recorri à supervisão para debater soluções para os dois problemas, o da 

criança agressiva e o de encontrar novas modalidades que despertassem tanto 

interesse como a pintura. Comentando sobre o planejamento das futuras sessões, a 

supervisora achou que poderia ser interessante antecipar uma sessão com 

alimentos, utilizando cupcakes, a pretexto do aniversário de uma das participantes. 

Retomando o que foi explanado no Capítulo I, todos os ritos de congregação e de 

pacificação levam ao alimento. 

Ao chegar na sala da Arteterapia no dia da sessão Cupcake, as crianças 

ficaram muito curiosas ao perceberem o cheiro dos materiais. Tinha por hábito cobrir 

os materiais para manter a surpresa da atividade, mas nesse dia em especial, foi 

muito difícil mantê-las afastadas da mesa. Quando mostrei os bolinhos e os 

confeitos, foi um sorriso atrás do outro. Mostraram-se muito participativa e animadas 

para experienciar os materiais. A cada item apresentado como touca para proteger 

os cabelos, avental e granulados coloridos, pasta americana (que chamei de 

massinha comestível) e os mini-bolos (cupcakes), as crianças ficavam mais ansiosas 

para começar. 

Relembrei as regras de comportamento nas atividades e ressaltei que 

naquele dia haveria uma regra extra: a de não comer os ingredientes antes do final 

da atividade. Entretanto, abri uma exceção de que se quisessem, poderiam 
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experimentar uma pequena porção de alguns itens, já que o cheiro era irresistível. 

Observei que eles se esforçaram para cumprir a regra nova, escapulindo de vez em 

quando, achando que não estavam sendo observados. 

Nessa atividade, as duas crianças que destoavam do comportamento comum 

do grupo, apresetaram grandes mudanças. A criança apática, que falava pouco e 

baixo e participava muito timidamente, foi a primeira a começar a trabalhar com os 

materiais, e quando um colega pegou um utensílio, para o qual havia uma fila para 
seu uso, ele simplesmente gritou “É a minha vez!”, surpreendendo a todos por sua 

iniciativa. 

A outra criança, descrita anteriormente como apresentado comportamento 

agressivo, em um determinado momento da sessão, em sinal de afronta às regras 

dadas pelas facilitadoras, pegou quatro bolinhos e enfiou de uma vez na boca, 

mastigou rapidamente, e abriu a boca para que todos pudessem apreciar a 

maçaroca que havia lá. Rapidamente solicitei que ela me acompanhasse para fora 

da sala. Lembrei-a da conversa que tivemos na última semana, onde para continuar 

participando das atividades de Arteterapia, precisaria comportar-se adequadamente. 

Dessa vez ele só balançou a cabeça afirmativamente. Perguntei se estava gostando 

da atividade e como respondeu que sim, adverti que para continuar participando, 

seria necessário comportar-se e cumprir as regras. Retornamos então para a sala, e 

a criança comportou-se adequadamente e cumpriu as regras até o final da sessão e, 

surpreendentemente, também nas sessões seguintes. 
 

Imagem 20 – Sessão do Cupcake 

  
Acervo pessoal da autora 
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 Uma das crianças gostou tanto da atividade que antes de ir embora pediu 

uma salva de palmas para as ‘Tias da Arteterapia’, e todos os outros atenderam à 

solicitação.  

 É de praxe que todos os trabalhos produzidos nas sessões de Arteterapia 

sejam guardados pelas facilitadoras para serem entregues no final do processo, no 

entanto, o cupcake, por ser um alimento, e ter seu prazo de validade para consumo 

bem limitado, e como as crianças produziram bastantes elementos, acondicionamos 

as produções em embalagens para que pudessem levar para casa e consumi-los 

mais tarde. A maioria delas informou que já havia comido bastante e aqueles que 

levavam seriam dados de presente para algum familiar ou amigo. 

 
4.4 Estímulos Geradores: definição da psicodinâmica central 
 

Na segunda etapa do processo, a partir da estimulação de canais sensoriais 

diversos, da percepção de quais canais são mais abertos e da observação das 

áreas experimentadas que proporcionam mais prazer e fluência expressiva, inicia-se 

o processo de contextualização simbólica, onde, baseadas em uma hipótese 

diagnóstica formada através das primeiras sessões, focamos em determinados 

temas simbólicos com o auxílio das modalidades que proporcionaram mais prazer e 

fluência expressiva.  

Nessa etapa o uso de temas (campos simbólicos) é bem-vindo, e a contação 

de histórias é um excelente recurso para esta etapa do trabalho. A partir do 

surgimento dos símbolos iniciais, utilizei estratégias básicas do processo de 

amplificação, que permitiram a melhor compreensão e ampliação do significado de 

alguns símbolos. 

Identifiquei como tônica do grupo o sentimento de desvalia, de achar que não 

eram capazes de fazer, e um comportamento muito agressivo e pouco respeitoso 

entre eles. O trabalho com o alimento poderia estimular a auto-estima e a percepção 

do ‘eu sou capaz de fazer isso’, além de canalizar a agressividade e estimular a 

partilha. 

Inspirada no sucesso da sessão do cupcake, uma das primeiras histórias 
utilizadas foi a Galinha Ruiva, um conto tradicional britânico, onde a personagem 

principal pede ajuda aos amigos para fazer um bolho de milho. Foi dado o bolo 
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pronto para as crianças confeccionarem, mas para proporcionar uma nova 

experiência com o alimento, o formato do bolo era mais achatado acompanhando a 

densidade do bolo de milho, e ao invés da pasta americana, dispus uma variedade 

de caldas e confeitos para a decoração.  

Só por ser mais uma sessão com bolo, as crianças ficaram bastante 

animadas em começar a trabalhar, mas como havia materiais diferentes da outra 

atividade a postura também foi diferente. As caldas lembraram as tintas. E foi como 

tintas que as crianças a utilizaram, usando os dedos como pinceis. Os confeitos de 

açúcar foram coadjuvantes dessa vez. Elas se mostraram muito tranquilas e 

trabalharam em completo silêncio nesta sessão, absolutamente concentradas em 

suas produções. Não houve ansiedade e euforia como na sessão do cupcake em 

fazer vários bolos decorados. Dessa vez era um bolo para cada um, e as crianças se 

dedicaram à essa produção. No final, colocamos os bolos juntos, para que 

pudessem apreciar os trabalhos dos colegas e degustar as produções. 
Posteriormente, trabalhos com filmes. O primeiro filme utilizado foi Ratatuille, 

um filme da Disney que conta a história de um rato de campo francês, que tinha o 

sonho de ser cozinheiro no restaurante de um famoso chef de Paris. O filme foi 

dividido em duas sessões. A primeira atividade plástica foi fazer uma omelete. Tudo 

dentro do espaço arteterapêutico. As crianças foram divididas em duplas para 

baterem os ovos. Assim, estimulou-se nesta sessão o trabalho em equipe e a 

importância da disciplina e do respeito com o outro, competências que a cozinha 

exige, mas que eles também deveriam levar para a vida em geral. Auxiliei as 

crianças a fritarem as suas próprias omeletes na mini-chapa elétrica montada na 

sala. Elas atenderam bem às regras de segurança durante toda a atividade, e 

permaneceram tranquilas na confecção de suas produções. Mas conforme o 

cheirinho da omelete ia se espalhando pela sala e o queijo derretido escorrendo pela 

frigideira e fazendo barulho, começaram a ficar eufóricas e ansiosas para 

experimentarem os alimentos produzidos. Foi preciso que eu fosse mais enérgica 

para que esperassem todas as omeletes ficarem prontas. A hora da degustação foi a 

mais aguardada desta sessão. 

Na segunda sessão do filme, foi feita uma preparação de legumes que 

originou o nome do filme, o Ratatouille, e dessa vez eles participaram de todo o 

preparo dos alimentos, desde o corte, ao tempero e cocção. Sempre lembramos da 

importância do trabalho em equipe, da disciplina e do respeito com o colega. Devido 
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as produções serem legumes, não houve tanta ansiedade para experimentar como 

na ocasião da omelete, mas quando degustaram o alimento que eles mesmos 

haviam preparado, apreciaram e comeram com gosto. 

 

4.5 Processos Autogestivos 
 

Nessa terceira e última fase do estágio existe a preocupação de 

fortalecimento da autonomia expressiva do grupo, de preservar os vínculos 

adquiridos durante o processo, que se prolonguem para além do termino das 

atividades. 

As crianças foram convidadas a pensar e planejar as últimas sessões. 

Informei que elas poderiam repetir algumas sessões, as que tivessem gostado mais, 

e poderíamos fazer, dentro das possibilidades, algumas atividades que ainda não 

tínhamos feito. A primeira atividade que pediram para repetir foi unânime: cupcake, e 
depois discorreram sobre uma variedade de atividades que deveríamos fazer com 

alimentos como: pizza, hambúrguer e pavê. Indaguei também à elas se achavam 

que aquele grupo poderia ter um nome, e rapidamente disseram que aquele grupo 

era: “Os Comilões”. 

Dentro das possibilidades, atendi os pedidos, e a primeira atividade deste 

ciclo foi o cupcake, mas dessa vez, além dos mini-bolos, trouxe um bolo grande para 

que pudessem confeitar juntos.  
Imagem 21 – Sessão do Cupcake 2 

 
Acervo pessoal da autora 



53 
 

 
  Observei uma postura diferente das crianças com os materiais dessa vez. 

Não havia mais aquela euforia de gastar os materiais, usavam de acordo com sua 

necessidade, de maneira organizada, pegando e enfeitando um bolinho de cada vez. 

Também havia uma preocupação com o espaço, de mantê-lo organizado e limpo. 

  Na segunda parte da atividade, ofereci o bolo grande para que pudessem 

confeccionar em conjunto. Ao começarem essa tarefa pediram para quando 

acabassem o bolo, levá-lo para as outras crianças da instituição, assim poderiam 

comer de sobremesa, na hora do almoço. Foi muito interessante ver como se 

organizaram para esse projeto, o que iram escrever no bolo, como seriam os 

confeitos, como seria o recheio, quais os materiais adequados para concretizar a 

ideia. E era importante utilizar as mãos, espalhar cada centímetro de calda com os 

dedinhos, e experimentar para ver se estava bom mesmo... 
Imagem 22 – Provando o bolo e o leite condensado 

 
Acervo pessoal da autora 

 
  Houve uma necessidade grande de que no bolo estivesse escrito ‘Arteterapia’ 

e ficaram bastante tempo discutindo com que materiais escreveriam. No final 

optaram por modelar na pasta americana e escreveram do jeitinho deles ‘Arti-

terapia’. 

  Outra atividade com alimentos, foi ‘o dia da pizza’. Levei um mini-forno 

elétrico, massas de pizzas e vários ingredientes para que criassem os seus próprios 

sabores. Como em toda as atividades com alimentos, ao serem informados, havia 

uma certa excitação, acompanhada de gritinhos e grande ansiedade de 
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experimentar os materiais. Fizemos primeiro fatias individuais e conforme iam 

ficando prontas, eles podiam degustar. Depois trabalhamos a confecção das pizzas 

em grupo, onde todos escolhiam o material e montavam dentro de um consenso. 
Imagem 23 – Os Comilões fazem pizza 

 
Acervo Pessoal da Autora 

 
  Pude observar que o comportamento das crianças durante o processo 

arteterapêutico teve uma significativa mudança ao longo do ano de trabalho, numa 

considerável diminuição da agressividade mútua, e aumento da afetuosidade entre 

elas. Uma das maiores evidências dessa mudança foi com o tratamento que 

dispensavam ao Chiquinho (foto a cima), um grande urso de pelúcia que começou a 

integrar as sessões no final do primeiro ciclo. No início, Chiquinho era xingado, 

socado, enforcado, chutado e feito de assento. No decorrer das sessões começou a 

ganhar lugar especial na mesa de trabalho, com direito à cadeira exclusiva, e 

disputa de quem teria a honra de sentar-se ao seu lado. Nas sessões em que foram 

utilizados o alimento, as próprias crianças preocupavam-se em colocar a touca e o 

avental para que o urso não se sujasse. E sempre era separada uma porção da 

refeição para que ele também pudesse ‘degustar’ do que foi produzido. 

  Para essas crianças, o alimento inserido no contexto arteterapêutico, 

funcionou como um símbolo de afetuosidade e partilha, retomando, assim, o 

significado da palavra companheiro, que originou-se da expressão em latin cum 

panis que significa alimentar-se junto, partilhar o pão (Cascudo,1987). 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 
  Ao final desta pesquisa, pude concluir que o alimento é um facilitador no 

processo arteterapêutico e pode ser usado como materialidade em diferentes 

modalidades desse universo sem, necessariamente, ser contextualizado com o 

espaço de uma cozinha e a habilidade prática de um cozinheiro, além de ser um 

potencializador da experiência através dos cinco sentidos humanos, e um estímulo a 

função sensação da Tipologia Junguiana.  

  Ao investigar as inúmeras possibilidades do alimento como materialidade 

neste processo, foi possível registrar os resultados de algumas dessas 

experimentações, verificando, assim, a importância da incorporação do alimento 

com o seu aspecto positivo, desvinculado dos transtornos alimentares. 

  A experiência com as crianças em vulnerabilidade social demonstrou que o 

alimento inserido no contexto arteterapêutico fortaleceu a autonomia criativa delas, a 

tal ponto de desejarem compartilhar suas produções com familiares e amigos, além 

de estimular a afetividade no grupo, através da partilha e trabalhos em equipe. 

  Recomenda-se para estudos posteriores a pesquisas do alimento com grupos 

de outras cronologias em diferentes contextos e também inserido em outras 

modalidades expressivas. 
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ANEXO 1 
 

A GALINHA RUIVA3 

 
Era uma vez uma galinha ruiva, que morava com seus pintinhos numa fazenda. Um dia 

ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e virar um bom alimento. 

A galinha ruiva teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho. Todos iam gostar!  

Era muito trabalho: ela precisava de bastante milho para o bolo. Quem podia ajudar a 
colher a espiga de milho no pé? Quem podia ajudar a debulhar todo aquele milho?  

Quem podia ajudar a moer o milho para fazer a farinha de milho para o bolo? Foi pensando nisso 
que a galinha ruiva encontrou seus amigos: 

- Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? - Eu é que não, 
disse o gato. Estou com muito sono.  

- Eu é que não, disse o cachorro. Estou muito ocupado.  
- Eu é que não, disse o porco. Acabei de almoçar.  

- Eu é que não, disse a vaca. Está na hora de brincar lá fora.  

Todo mundo disse não. Então, a galinha ruiva foi preparar tudo sozinha: colheu as 

espigas, debulhou o milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no forno. Quando o bolo 
ficou pronto...  

Aquele cheirinho bom de bolo foi fazendo os amigos se chegarem. Todos ficaram com 
água na boca.  

Então a galinha ruiva disse:  

- Quem foi que me ajudou a colher o milho, preparar o milho, para fazer o bolo?  
Todos ficaram bem quietinhos. (Ninguém tinha ajudado.)  

- Então quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e meus pintinhos, apenas. 

Vocês podem continuar a descansar olhando. 

E assim foi: a galinha e seus pintinhos aproveitaram a festa, e nenhum dos preguiçosos 
foi convidado. 

                                            
3 Disponível em: Fonte: http://www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=22. Acessado em: 
02/02/2014 
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ANEXO 2 

 

SINOPSE FILME: RATATUOILLE4 

 
 

Lançamento 6 de julho de 2007 (1h51min)  
Dirigido por Brad Bird 

Com Patton Oswalt, Brad Garrett, Ian Holm mais 
Gênero Animação , Comédia , Família 
Nacionalidade EUA 

Sinopse e detalhes 
Paris. Remy (Patton Oswalt) é um rato que sonha se tornar um grande chef. Só que sua família é contra a idéia, 
além do fato de que, por ser um rato, ele sempre é expulso das cozinhas que visita. Um dia, enquanto estava 
nos esgotos, ele fica bem embaixo do famoso restaurante de seu herói culinário, Auguste Gusteau (Brad 
Garrett). Ele decide visitar a cozinha do lugar e lá conhece Linguini (Lou Romano), um atrapalhado ajudante que 
não sabe cozinhar e precisa manter o emprego a qualquer custo. Remy e Linguini realizam uma parceria, em 
que Remy fica escondido sob o chapéu de Linguini e indica o que ele deve fazer ao cozinhar. 
 
Distribuidor DISNEY / BUENA VISTA 

 
Curiosidades 9 curiosidades 

Ano de produção 2007 

 
Bilheterias Brasil 2.099.918 ingressos 

Data de lançamento em VOD - 
 
Orçamento US$ 150 milhões 

 
 

                                            
4 Disponível em: Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-46211. Acessado em: 02/02/2014 


