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RESUMO

O presente estudo foi realizado com um grupo de homens dependentes químicos, em
situação de rua, e utilizei a criação de imagens e a expressão criativa dentro do processo
arteterapêutico como suporte para auxiliar no resgate da saúde física e emocional a partir do
conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde.
O trabalho desenvolvido buscou compreender mecanismos de inclusão para estes homens
procurando responder se aspectos do inconsciente podem ser plasmados em imagens, produzidas
num “setting” arteterapêutico, como meio de reconfiguração e de reapropriação de aspectos
psicológicos vitais.
Conclui que a expressão pela via da produção de imagens no processo arteterapêutico é
capaz de propiciar o reconhecimento de si através das próprias imagens, e em sentido simbólico
facilitar o resgate da própria identidade.

Palavras chave:
Exclusão, Violência, Dependência Química, Cidadania, Processo Criativo, Arteterapia.
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ABSTRACT

The current study was accomplished with a group of drug addict men, living on the street.
I used the creation of images and the creative expression within the art-therapyst process as a
support to help the recovering of their physics and emotional health, based on the concept of
health of the World Health Organization.
The developed work intended to reach mecanisms of inclusion to these men, trying to
answer if the aspects of the unconscious may be applied in images, produced in an art-therapyst
setting, as a way of reconfiguring itself and reapropriating vital psycological aspects.
So we conclude that the expression by the production of images in the art-therapyst
process is capable of making the person earn her/his own recognisement through the images s/he
created, and in a symbolic sense facilitate the rescue of her/his own identity.

Key-words:
Exclusion, Violence, Drug Addict, Citizenship, Creative Process, Art-teraphy

ix

LISTA DE IMAGENS

FIGURA 1

Imagem da atualidade........................................................................... Pág. 8

FIGURA 2

Desatando os nós...................................................................................Pág. 15

FIGURA 3

Em busca de si mesmo.......................................................................... Pág. 21

FIGURA 4

Descobertas........................................................................................... Pág. 25

FIGURA 5

Buscando a forma ideal.........................................................................Pág. 25

FIGURA 6

Plantando sementes............................................................................... Pág. 28

FIGURA 7

Em busca do eu..................................................................................... Pág. 35

FIGURA 8

O jogo da vida....................................................................................... Pág. 35

x

SUMÁRIO

RESUMO...................................................................................................................... Pág. xvi
ABSTRACT..................................................................................................................Pág. xvii
LISTA DE IMAGENS..................................................................................................Pág. xviii
APRESENTAÇÃO....................................................................................................... Pág. 1
CAPITULO 1.............................................................................................................. Pág. 5
1.1- QUESTÕES DO ESTUDO................................................................................... Pág. 5
1.2- OBJETIVO DO ESTUDO.....................................................................................Pág. 5
1.3- JUSTIFICATIVA.................................................................................................. Pág. 6
1.4- METODOLOGIA..................................................................................................Pág. 6
1.5- O PROBLEMA: RELAÇÕES ENTRE EXCLUSÃO E VOLÊNCIA..................Pág. 8
1.6- O CONSUMO DE DROGAS E A DEPENDÊNCIA QUÍMICA COMO
DESDOBRAMENTOS DA EXCLUSÃO E VIOLÊNCIA................................. Pág. 15
CAPITULO 2............................................................................................................. Pág. 21
2.1- REVISÃO DE LITERATURA............................................................................ Pág. 21
CAPITULO 3.............................................................................................................. Pág. 25
3.1- PROCESSO ARTETERAPÊUTICO: CRIATIVIDADE, INDIVIDUAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO....................................................................................... Pág. 25
3.2- PROCESSO CRIATIVO: O CAMINHO DA TRANSFORMAÇÃO.................. Pág. 28
CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES................................................................... Pág. 35
BIBLIOGRAFIA........................................................................................................ Pág. 39

xi

APRESENTAÇÃO

Minha passagem pelo curso de Arteterapia me levou a refletir longa, detida e
dolorosamente sobre o meu passado, minha infância e minha relação com meus pais e
principalmente com a minha mãe. Venho de uma família numerosa. Fomos onze filhos e eu
ocupo a sétima posição no “ranking”. Digo fomos, porque dois já nos deixaram, ambos de forma
violenta. Meu pai foi homem omisso e não confiava nos filhos, via qualidades apenas nos filhos
dos vizinhos e tinha disposição para nos dar bronca o dia inteiro. Ele era muito chato. Apesar
disso eu gostava dele e o respeitava. Ou tinha apenas medo?
Nasci onde se poderia chamar de fazenda, mas como o pedaço de terra é pequeno,
denominamos apenas de roça. Fui criada em regime de educação rígida, onde não tinha, nenhum
direito, todos os deveres e muitas surras. Aliás, apanhava-se por pouca coisa e quem aplicava as
raivosas surras era sempre a minha mãe. Acredito que não será surpresa se eu disser que a
detestava por isso e também porque ela tinha para mim, um tratamento bem diferenciado do que
dispensava para a “filha mais nova”. Nós, os filhos, não fomos educados para sermos amigos,
mas apenas crescemos juntos. Não me lembro de uma fala no sentido de sermos unidos,
carinhosos e amigos entre irmãos. Logo cedo, aos dezoito anos, quem podia já saía de casa para a
cidade.
Quando minha mãe saía para um passeio que poderia durar dois ou três dias, eu ficava
responsável pelos afazeres da casa, até preferia ir trabalhar na roça a preparar o almoço, primeiro
porque não tinha coragem para matar a galinha, e depois porque eu achava que não cozinhava
bem. Então eu ia para o trabalho na roça e meu irmão fazia o almoço.
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Por tudo isso eu fui uma criança, depois uma jovem arredia, irritada, assustada e muito
medrosa com muita coisa, mas desenvolvi um enorme instinto de sobrevivência e autoproteção.
Sempre tive muita vontade de ser compreendida e apoiada pela minha mãe, mas só
conseguia me afastar mais dela e, aos dezoito anos, não perdi minha oportunidade, saí de casa
para não mais voltar, exceto para visitá-los anualmente. Nunca me arrependi.
Passei anos lutando e sobrevivendo com pequenos salários. Aprendi muito e conheci
pessoas iluminadas que me deram a mão nos momentos mais difíceis e amargava um imenso
complexo de inferioridade por não ter cursado o terceiro grau. Um dia tive a sorte de me casar.
Fui muito feliz por algum tempo. Certamente pelo tempo necessário.
Próximo ao fim do casamento, tive a lucidez de ingressar na Universidade e me
profissionalizar, já com idade relativamente avançada e dois filhos. Graduei-me como professora
de arte e fui lecionar em uma escola pública de comunidade carente onde as crianças não tinham
a menor noção de limite, respeito, ou de educação, nem ao nível mais elementar, e ali estou
penando há seis longos e duros anos. E meu estágio foi feito com dependentes químicos. Porque
será?
Esta Pós-graduação em Arteterapia, através das vivências criativas, elucidou muitas das
minhas questões e facilitou a compreensão de tantas outras, tornando mais viável a convivência
com o meu passado, dando-me esperanças em um futuro mais harmônico para comigo mesma,
desestruturando minha antiga armadura e facilitando a fluidez de meus sentimentos e sensações,
além da certeza que muito tenho para contribuir na possibilidade de recuperação dos meus
futuros pacientes.
Estas memórias de exclusão talvez justifiquem meu interesse pelo tema, e a necessidade
de pesquisar e transformar as suas conseqüências, juntando e reorganizando os meus próprios
cacos.
2

A presente monografia pretende dissertar sobre as interfaces entre violência, dependência
química, exclusão e arteterapia.
No capítulo 1, demonstrarei, numa visão histórica, fatos que ilustram que a humanidade,
desde sempre foi assolada por maus tratos, castigos e punições violentas que eram, ora
ordenados, ora praticados por grupos dominantes em relação a um grupo excluído. Este
comportamento humano perpassou eras e chega até nossos dias. Mudaram os mandantes, as
regras dos castigos, os motivos que os justificam, mas a intensidade da dor e os prejuízos
psicológicos e emocionais, têm a mesma intensidade e causam estragos iguais ou maiores,
gerando multidões de excluídos. Muda a intensidade dos danos porque mudaram os métodos e os
motivos. Mudou também a humanidade, e essa mudança deixou uma enorme lacuna, que foi
cruelmente preenchida pelas drogas. Com a promessa de promover o bem estar e disfarçar os
problemas e sofrimentos, elas vêm causando um enorme rastro de destruição. A submissão
também aumentou e, na medida em que se avolumam as situações de incompatibilidade entre
seres humanos, cresce a massa de excluídos e em conseqüência, o nível de violência.
No capítulo 2 apresentarei, através de revisão bibliográfica, abordagens teóricas que
reforçam a hipótese de que o excluído é aquele indivíduo ao qual as diretrizes vigentes ou “status
quo” não integram, não são capazes de inserí-los, relegando-os à margem dos benefícios
oferecidos pela coletividade e, dessa forma acabam por se tornar sombras, uma massa incômoda
para o sistema dominante.
.

No capítulo 3 demonstrarei através de exemplos de casuística da experiência vivida

durante o estágio desenvolvido no período de 01/07/2006 a 30/10/2006 na ASAB, Associação
Solidários Amigos de Betânia, situada na Praça Nossa Senhora do Loreto, nº 100, Jacarepaguá no
Rio de Janeiro, realizada com homens, ex-moradores de rua e dependentes químicos, algumas
alternativas propiciatórias para a recuperação e re-inserção à coletividade destes indivíduos que
3

tiveram sua vida e sua dignidade corrompidas por flagelos psico-emocionais e dependência
química. A ASAB desenvolve um programa de recuperação e inclusão social, com o objetivo de
acolher a população de rua que aceite iniciar um processo de recuperação da dependência
química, cidadania e reeducação para o trabalho. Recebi um grupo de onze homens com idade
entre 22 e 47 anos, nas condições acima descritas.
Discutirei também sobre a possibilidade de reintegração desses indivíduos excluídos à
sociedade e da sua re-inserção ao mercado de trabalho com um retorno vitorioso ao convívio
familiar através dos benefícios terapêuticos decorrentes do processo arteterapêutico.
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CAPÍTULO 1

1.1. Questões do Estudo:

O presente estudo pretende responder às seguintes questões:
* A exclusão, a violência, os maus tratos e preconceitos, provocam adoecimento psíquico, físico
e social, e uma das suas conseqüências, poderá ser o uso e a dependência das drogas, que acabam
por ratificar no indivíduo na sua condição de excluído social, o que atinge em conseqüência,
também a sua família, amigos, comunidade e o próprio Estado, na medida em que este será
responsável pelo auxílio e tratamento dos indivíduos nestas condições.
Que mecanismos efetivos de inclusão poderão ser utilizados para minimizar as conseqüências
relatadas acima, e qual a função da Arteterapia neste contexto?
* Este excluído necessita ser novamente incluído, através de efetivos mecanismos e um dos
meios pelo qual se pretenderá compreender este processo, neste estudo será a arteterapia.

1.2. Objetivo do Estudo:

Este estudo tem como objetivo, configurar interfaces entre exclusão social, violência,
dependência química e arteterapia.

5

1.3. Justificativa:

A própria humanidade, por meio de violência, desigualdade e preconceito, contribui para
a produção de um imenso contingente de indivíduos despossuídos e degredados, a que chamamos
genericamente de excluídos, e estas circunstâncias levam o sujeito ao adoecimento físico e
psicológico. Em alguns casos, a conseqüência destes fatos é a dependência de drogas, assim fazse necessário e urgente, que se promova meios e condições, dentro do âmbito do trabalho de
promoção de saúde, para se restaurar ou recriar a urdidura dos fios de suas histórias de vida.
Deste modo recontando e reconstituindo sua trajetória, o próprio indivíduo a partir destas
atividades, poderá ser re-inserido com dignidade, plenitude e autonomia, no trabalho, na família e
na sua própria existência, vivendo transformações em beneficio de si próprio e da coletividade
em que vive.

1.4. Metodologia:

Este estudo foi elaborado mesclando pressupostos metodológicos da pesquisa
bibliográfica, com elementos de pesquisa de campo, retirados da casuística, referente ao trabalho
arteterapêutico, desenvolvido pela autora com um grupo de indivíduos com a temática em
questão.
Estes procedimentos metodológicos buscaram auxiliar na elaboração de um documento
que fosse capaz de mostrar a importância da Arteterapia, e da utilização de materiais expressivos,
6

na busca de informações simbólicas expressas pelo inconsciente, e posterior regeneração e
transformação de conteúdos traumáticos, quando há estimulação adequada.
Inicialmente através de pesquisa bibliográfica fizemos o levantamento do referencial
teórico relativo às interfaces entre a exclusão, violência, dependência química, e arteterapia,
visando mapear e discutir o foco deste estudo.
Posteriormente buscamos estabelecer as conexões entre os pressupostos teóricos
pesquisados, e as experiências de campo desenvolvidas.
Por fim elaboramos as conclusões e recomendações sobre o tema pesquisado,
comprovando os benefícios do trabalho criativo desenvolvido no processo arteterapêutico, para
facilitar a realização dos objetivos propostos.
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1.5. O Problema: Relações Entre Exclusão e Violência.

A imagem não é a
simples copia psíquica de
objetos externos, mas uma
representação imediata, produto da função imaginativa
do inconsciente, que se manifesta de maneira súbita.
Nise da Silveira

FIGURA 1
Imagem da atualidade

O objetivo deste capítulo é verificar como a coletividade, através do seu “status quo”1,
exclui determinados grupos de indivíduos e como o trabalho do arteterapeuta pode auxiliá-los na
reintegração à coletividade.

1

“Status quo” – diretrizes vigentes.
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Conforme nos explica Fischer, o termo exclusão social é de origem francesa e toma vulto
com Lenoir (1974) quando define os “excluídos como aqueles indivíduos concebidos como
resíduo dos trinta anos gloriosos de desenvolvimento”, enquanto o brasileiro Hélio Jaguaribe, em
meados dos anos 80, prevê, “a partir da pobreza crescente, a exclusão de contingentes humanos
e a define como resultado da crise econômica que se inicia em 1981-83”. Já Cristóvam Buarque
apud Nascimento (1996) chama a atenção para a ameaça à paz social, pois a “exclusão passa a
ser vista como um processo presente, visível e que ameaça confinar grande parte da população
num “apartheid” informal”...onde “fica evidente a divisão entre o pobre e rico, em que o pobre é
miserável e ousado enquanto o outro se caracteriza como rico, minoritário e temeroso”. Mas se
formos muito mais para trás, a história se repete, visto que desde a Antiguidade, temos notícias
dos enfrentamentos entre grupos humanos. Quer seja por sobrevivência ou por arrogância, este
animal dito racional, não encontrou ainda meios de implantar a tão sonhada igualdade e o ideal
democrático preconizados pela Grécia Antiga.
Aliás, já na Bíblia Sagrada (1988), Antigo Testamento, encontramos abundantes relatos
de violência protagonizados pelo próprio Deus, por sua ordem expressa e que cabia aos seus
escolhidos apenas cumprir. Ou ainda quando o próprio era o executor, como no caso de Jó, o
homem mais reto, integro e temente a Deus daquela época. Encontrando com o chamado Satanás
que passeava entre os filhos de Jó, Deus disse-lhe: 8 “Notaste meu servo Jó? Não há ninguém
igual a ele na terra: íntegro, reto, temente a Deus, afastado do mal”. Ao que Satanás respondeu:
“é a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercaste como uma muralha a sua pessoa, a sua
casa e todos os seus bens? Abençoas tudo quanto ele faz e seus rebanhos cobrem toda a região.
Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele possui; juro-te que te amaldiçoará na tua face”. E
o Senhor responde: “Pois bem, tudo o que ele tem está em teu poder; mas não estenda a tua mão
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contra a sua pessoa”. E entregou o seu fiel servo a toda sorte de maldades e flagelos impostos
pelo criativo Satanás (pg. 1197).
Fischer apud Dupas (1999) afirma, “que a exclusão, em sua essência, é multidimensional,
manifesta-se de várias maneiras e atinge as sociedades de formas diferentes, sendo os paises
pobres afetados com maior profundidade”.
Assim constata-se que a humanidade sempre foi cruel e excludente com aqueles que
pensam diferente do poder constituído quer seja na política, quer seja na Igreja ou em outro
segmento da sociedade. Na Idade Média (I.M.)2, outro evento de contornos de extrema crueldade
chamado "Santa Inquisição”, assassinou milhares de pessoas em nome de um Deus conveniente
para o poder constituído pela Igreja. A Inquisição, também chamada Santo Ofício, “era a
designação dada a um tribunal eclesiástico, vigente na I.M. e começo dos tempos modernos. Este
tribunal, instituído pela Igreja Católica Romana, tinha por meta prioritária julgar e condenar os
hereges”. (Costa). Herege era aquela pessoa que escolhia e professava doutrina contrária àquela
determinada pela Igreja Católica Romana.
E assim gerações vão se sucedendo em meio a distúrbios, desavenças e guerras, que
deixam milhares de órfãos, viúvas e mutilados que são postos à margem da sociedade revelando
uma massa de excluídos. A ganância da força dominante vem piorar a situação destes excluídos,
transformando uns poucos em ricos, e todos os outros em uma horda de pobreza enfurecida em
busca de sobrevivência a qualquer custo. Tudo isto resulta em multidões de pessoas e de famílias
que ficam à margem da sociedade, enlouquecidas pelas mais diversas causas, incomodando a
coletividade e degradando-se cada vez mais.
Grande é o grupo que se debate com o sentimento de não pertença, para o qual contribuem
a estrutura social seletiva e a consciência pessoal de diferença e não aceitação das peculiaridades
2

I.M. – Idade Média.
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do outro, devido a rigidez de valores individuais e sociais. Entre outros, pertencem a este
numeroso grupo, os trabalhadores colonos que foram tratados como escravos, as mulheres que
serviram apenas para a reprodução e aumento da prole, as crianças que foram tratadas como se
não existissem, os doentes e deficientes físicos que, quando não eram confinados, eram
eliminados. Avolumam essa categoria, os delinqüentes e tóxico-dependentes, os miseráveis que
vivem nas ruas sem abrigo, aqueles que tem em seu corpo algum defeito ou que sejam diferentes
da estética física atual, que apresentem opções distintas de sexualidade, e os velhos sem família.
Os impostos aviltantes mantinham e ainda mantêm as classes menos favorecidas na
absoluta miséria, provocando sucessivas revoltas e mortes. Parafraseando Macedo (1993),
ilustramos uma situação de submissão a que eram submetidos os servos, em época nem tão
remota. O grupo social mais pobre denominado servo, teria que pagar uma pesada taxa ao senhor
quando decidiam se casar, depois pagavam mais para que a esposa não se submetesse a passar a
primeira noite de núpcias com o senhor. Os servos tinham que financiar o casamento do filho e
da filha mais velhos do senhor; quando falecia alguém da família do servo o senhor tinha direito a
receber uma importância da família do servo, ou então ficava com o bem mais valioso que este
grupo possuísse e tantas outras taxas, quantas a criatividade daqueles senhores pudesse
estabelecer.
Mais adiante, o êxodo rural e a industrialização complicariam mais ainda a vida das
pessoas, já agora nas cidades, a ponto de provocar a reação da sociedade, resultando em algumas
conquistas, mas mesmo assim, os números da miséria humana só vêm aumentando
quantitativamente e na sua diversidade. A exclusão de escravos, mulheres e estrangeiros já foi
vista como um fenômeno natural na antiguidade grega. Mas na contemporaneidade, com a crise
econômica mundial, quando a pobreza torna-se evidente é que a exclusão começa a gerar
preocupações no poder público, porque provoca a quebra de vínculo entre o indivíduo e a
11

sociedade, na medida em que ele perde o emprego, o acesso à moradia, a bens e serviços públicos
e à terra, e torna-se um fardo aos cofres públicos. Neste grupo estão os idosos, os sem terra os
analfabetos, mulheres, portadores de necessidades especiais etc., cabendo ao Estado a obrigação
de promover o sustento, a saúde e a re-inclusão destes indivíduos.
A exclusão social é um polvo com inúmeros e potentes tentáculos, que alcançam de forma
radical a humanidade em todas as suas modalidades, aprofundando as diferenças entre os
homens. A indústria da moda, por exemplo, subtrai ao indivíduo o direito à escolha e até à
individualidade, pois o discurso da cultura de massa visa apenas o consumo dos seus produtos e
não sua utilidade. O deficiente é visto como alguém defeituoso, incapaz. “No território
semântico, entendemos o ser defeituoso como o que se distancia, podendo vir a desintegrar-se”
(Oliveira).
Na atualidade percebemos que todas as penúrias da Antiguidade e da Idade Média foram
potencializadas, transformadas, diversificadas e a exclusão se apresenta através da miséria e
pobreza. A desinformação e os preconceitos por serem excludentes, também induzem pessoas à
doenças e a exclusão se inscreve neste grande foco de humilhação e tortura psico-emocional.
Quando este sofrimento da alma é continuado, o corpo não se adapta, não suporta e somatiza,
originando, segundo Levi apud Seyle, as chamadas “doenças de adaptação, que são
predominantemente conseqüências do excesso de reações de submissão” (1997). Também Levi
(1971) ensina que “o ser humano é capaz de adaptar-se ao meio ambiente desfavorável, mas esta
adaptação não ocorre impunemente”, pois, diante da insistência, da repetição do fato, pode-se
fraquejar.
Simon (2007) relata falas de seus pacientes de estágio: dizia um: “eu comecei a beber
cachaça com nove anos, junto com meu pai. Ele dizia que era para eu me tornar homem, para
ser corajoso”(p.53), enquanto o outro companheiro do grupo dizia: “foi com meu tio depois que
12

meu pai morreu. Eu tive que morar com a família dele e quando ele ia para o bar, eu tinha que ir
também. Ele bebia uma dose de cachaça e me dava outra. Se eu não bebesse, eu apanhava. Aí eu
aprendi. Daí para a cocaína foi um pulo. Cheirei por muito tempo e meu vício foi até sustentado
por mulher, mas no dia que eu quis parar, eu parei e não cheirei mais”(p.80), e mais um: “eu
tinha doze anos e já ficava doidão. Meu tio achava graça e dizia que era pra eu aprender e não
fazer aquilo quando crescesse. Comecei a gostar e cheguei a um ponto que, antes mesmo de
tomar o café da manhã, já bebia o primeiro gole”(p.57), e outros tantos depoimentos de
conteúdos semelhantes. Em conseqüência, são hoje atendidos em uma Instituição, como
dependentes químicos egressos da rua, entre outros agravantes.Diante de tantos relatos torna-se
possível prever os desdobramentos do comportamento humano. Quando sua capacidade de reagir
chega ao limite, ao acreditar que não há mais a quem recorrer, há que se fugir por algum lado, e
nesse momento que entram, solenes, disfarçadas de amigas e consoladoras, as drogas. As famílias
já desestruturadas são as vítimas mais fáceis e desestruturação familiar não escolhe classe social e
nem poder aquisitivo. O uso de bebida alcoólica começa quase sempre em casa, no seio da
família, na companhia amigável e festiva dos pais, e às vezes, por imposição destes.
Entretanto, Aristóteles já afirmava que “o homem é um ser social” e gregário que, em
essência, não pode viver só, mas ainda não foi capaz de encontrar meios psico-sócio-emocionais
para viver numa sociedade em harmonia, visto que não é pacifico. Nesta desordem social,
ideológica e psicológica, estão encerradas as causas principais de tantas misérias que assolam a
humanidade, disseminando doenças psicossomáticas. (ARISTÓTELES).
Felizmente a humanidade não apresenta apenas só estas condutas anti-sociais e
simultaneamente a estas, outros indivíduos começaram a pensar em criar meios de promover a
transformação destas pessoas. E assim nasceram as construções teóricas que propõem processos
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terapêuticos, das quais destaco Freud com a Psicanálise, e Jung com a Psicologia Analítica,
referência teórica que balizará este estudo.
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1.6. O Consumo de Drogas e a Dependência Química, como Desdobramentos da Exclusão e
Violência.

FIGURA 2
Desatando os nós
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Sabemos que a humanidade sempre fez uso de alguns tipos de droga, desde os tempos
mais remotos, quer seja como remédio, quer seja em cultos religiosos, na adoração de seus
deuses, quer seja em rituais de iniciação, ou ritos de passagem da adolescência para a vida de
adulto. “O uso ritual de substâncias psicotrópicas é aquele onde o consumo, geralmente de
alucinógenos é realizado dentro de um controle coletivo codificado em normas simbólicas,
semelhante ao ato cerimonial” (05/2007)3. Esse uso era controlado, para que não houvesse
excesso ou prejuízo. Mas, o que aconteceu, com o passar dos tempos, para que o homem passasse
a transformar essas drogas que eram sagradas, e usadas em seus rituais ou mesmo como
remédios, em compostos comprovadamente venenosos e se lançasse descontroladamente a usá-lo
em seu próprio corpo sem se importar com suas conseqüências tão danosas? Por isso partimos à
procura de idéias que pudessem nos ajudar na compreensão do consumo de drogas dos tempos
modernos, e deste emaranhado que se tornou a dependência química, pudéssemos puxar alguns
fios, para colocar em evidência as linhas principais desta trama que se apresenta tão desordenada.
Sabemos que nas culturas indígenas e camponesas, o psicotrópico cujo “uso ritual
geralmente está associado a uma experiência místico-religiosa em que se desenvolvem regras de
contato com entidades divinas nas quais acreditam”, aplica-se ao seu alimento espiritual. A
exemplo do xamanismo, onde um “membro da tribo, tido como portador de capacidades
especiais, ingere altas doses de tabaco mascado e através disso atua como interlocutor humano
diante da autoridade transcendental ou divina”. De acordo com os costumes de uma sociedade
tribal, com relação ao uso das substâncias psicotrópicas, “o controle é feito basicamente pelos
enquadramentos simbólicos que são dados aos efeitos de alucinação provocados pela
substância”.(5/2007) Parafraseando o mesmo texto, no que trata do contexto urbano, esse uso
ritual tem simbologias diferentes. Nele, a substância normalmente não é vista como um veículo
3

http://www.adroga.casadia.org/glossario/index-U.htm
16

para a transcendência, entretanto o consumo ocorre também dentro de uma prática grupal
organizada e controlada por um sistema simbólico. O que muda são os objetivos, que são
definidos por questões mais circunscritas à singularidade dos indivíduos. Nesse caso, o ritual é
apenas de uso, no compartilhar de seringas, na alternância de um mesmo cigarro de maconha
pelos participantes. Nesse contexto os elementos que compõem o ritual são a forma de fumar, a
maneira de segurar o cigarro, gestos e olhares, entre outros.
Vibranovski (2004) que utiliza o teatro como meio de esclarecimento e prevenção contra
o uso de drogas, diz que esta prática afeta quem usa, quem não usa, a família, o vizinho o amigo
ou até mesmo aquelas pessoas que não tem qualquer relação com quem usa, pois estão sujeitas, à
violência decorrente das drogas, uma bala perdida, um assalto, e acrescenta
a drogadição, assim como as outras compulsões, é uma tentativa
vã de fechar um buraco, aliviar uma angústia, provocar uma ilusão de
transcendência”, porque, “ao mesmo tempo que a droga trás sensações
de prazer, liberdade, poder, é causa direta ou indireta de acidentes de
trânsito, violência urbana e familiar, internações psiquiátricas, mortes,
mendicância, criminalidade e doenças. (p.17)
Sabemos, entretanto, que proibição, punições e alertas não resolvem e podem até estimular a
transgressão.
O consumo das drogas, ditas proibidas, vem aumentando dentro das camadas mais jovens
em todo o mundo, e seus efeitos destrutivos aparecem não só no plano individual como no plano
social, onde podemos encontrar focos de corrupção em governos e autoridades, o que ameaça e
compromete as estruturas democráticas, o Estado.
Ulson, médico psiquiatra e psicoterapeuta Junguiano, ao prefaciar Zoja (1992) faz
interessante análise acerca das razões que levam um indivíduo ao consumo e dependência
química. Argumenta que “não basta nascer no corpo, é necessário nascer também no espírito”, e
acrescenta que,“o crescente consumo de drogas tornou-se um dos problemas mais graves da
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nossa civilização contemporânea. A cada dia que passa aumenta assustadoramente o número de
pessoas que se tornam delas dependentes e que são lentamente por elas destruídas”.(op cit.p.v)
Acrescenta Ulson ainda no prefácio, que a palavra “droga desencadeia uma infinidade de
associações, além de englobar uma enorme classe de produtos capazes de alterar o estado de
consciência e de provocar dependência física e psíquica naqueles que dela se utilizam” (p.v).
Explica ainda o autor que “seus efeitos destrutivos aparecem seja no plano individual, com a
conseqüente escravização do corpo e da alma, seja no plano social, corrompendo governos,
autoridades, ameaçando até mesmo as estruturas da sociedade, a democracia, o Estado (p.vi).
Para agravar ainda mais o problema, “o seu tráfico enriquece e fortalece o crime organizado,
aumentando a violência social e as transgressões das leis” (op cit p.vi).
Com o advento da industrialização e da produção em massa, foi dada muita ênfase ao
consumismo. Fabricava-se mais e estimulava-se a população a consumir mais, e com isso
assistimos a uma inversão de valores, onde o homem passou a valer mais pelo que tem, do que
por quem é. Neste sentido, Zoja (1992) explica que “a degeneração do modelo iniciatico em
modelo consumista acompanha hipoteticamente não só a passagem do uso da droga na
sociedade primitiva ao seu uso na sociedade moderna, mas também, no moderno consumidor, a
queda que vai da iniciação às drogas à dependência de drogas” (p.116).
Visando justificar o aumento do consumo de drogas, neste prefácio Ulsom explica que
Zoja utiliza-se do pensamento Junguiano, para ir em “busca do componente arquetípico que rege
o fenômeno, o padrão psíquico universal que está por trás deste processo. Focaliza seu interesse
aí, e tenta explorar em profundidade esse componente inconsciente essencial que determina tal
comportamento, recorrendo para isso a paralelos míticos, religiosos, antropológicos”(p.vi).
Sabemos que existem muitos motivos que justifiquem o consumo e a dependência de drogas, esta
abordagem é apenas uma delas. “O que se busca no consumo da droga é uma transformação
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psíquica profunda através de um ritual. Isso pode ser observado em todas as culturas, e são
conhecidos como rituais de iniciação”. As práticas ritualísticas, “durante milênios organizaram
a vida psíquica e social de todos os povos. São rituais de iniciação o batismo, a confirmação, o
casamento, os rituais da puberdade”. O ser humano, já nas suas origens tradicionais utiliza os
rituais, pois eles “regem e favorecem as transformações psíquicas que acompanham o nosso
desenvolvimento”. Como bem podemos vivenciar atualmente, sem os rituais“essas passagens
tornam-se mais problemáticas podendo mesmo ser bloqueadas ou abortadas, resultando em
grande prejuízo para nossa vida anímica. Eles estão sempre inseridos num universo simbólico, e
no seu conjunto constituem uma religião” (op cit p.vi)..
Devido a ausência de rituais de iniciação e de passagem na sociedade contemporânea,
alguns indivíduos se sentem sozinhos e lançam-se às drogas que funcionam como um recurso de
desligamento da realidade, em que Zoja diz, “nos momentos que se seguem ao consumo de uma
droga, se verifica um distanciamento da consciência, racionalidade e lucidez”, ou seja, o
afastamento da responsabilidade, o desligamento da realidade provocado pela droga produz a
sensação do prazer, o renascimento, e que a “experiência de morte se manifesta com maior
violência geralmente depois, quando desaparece o efeito da substancia ingerida”.(p.78-79).
Ainda analisado o aumento de consumo de drogas, Zoja considera como um dos fatores
importantes é a tentativa desmedida de “exaltar e massificar a qualificação do herói”, (p.31) que
era reservada antes, apenas à atitudes excepcionais, e que presta-se hoje a simples execução de
ordens superiores, ou seja, o herói que antes era um sonho a ser alcançado pelo jovem, uma meta
a ser perseguida, foi banalizado e perdeu o encanto, e o sentido. Sem exemplos sólidos e éticos a
seguir, o jovem se sente só, frágil e vulnerável. Na medida em que o mito do herói é
enfraquecido, diminui a importância de uma atitude mais ousada por parte do jovem, implicando
em frustração e desestímulo, abrindo-se então um espaço fértil para o que Zoja entende como
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uma “instância arquetípica personificada naquilo a que chamarei herói negativo”(p.21), por
tratar-se de uma necessidade vital de transcender, de ser protagonista, de se afirmar, que não foi
atendida de forma adequada.
Defende então Zoja que o consumo de substâncias alucinógenas na nossa sociedade não
conhece a reverência e a humildade dos mestres, preconizada nos mitos, mas “é um consumismo
que acontece em meio à pressa, na avidez, na ansiedade; apesar da tendência de se reunir em
grupos, a falta de guias e de metas comuns torna-o solitário como uma masturbação”(p112), e
no final se presta à soluções imediatas, para situações passageiras, mas que criam problemas de
conseqüências duradouras.
Outro problema importante é o consumismo exagerado para o qual somos educados na
modernidade. Este comportamento induz o jovem à busca de prazeres imediatos e fáceis, além de
torná-lo frágil ao sofrimento e à frustração.
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CAPITULO 2
2.1. Revisão de Literatura:

FIGURA 3
Em busca de si mesmo

Aqui temos por objetivo apresentar o referencial teórico que foi selecionado para embasar
o desenvolvimento da pesquisa.
Carlos Byington (1987) dissertando sobre os aspectos do desenvolvimento da
personalidade que Jung, definiu como “processo de individuação” e informa que “consiste
arquetipicamente do confronto do ego com os símbolos dos arquétipos da sombra, da anima e do
animus e finalmente com os símbolos da totalidade do arquétipo central denominado self” (p.7).
Fala da importância das características de cada cultura no desenvolvimento das sociedades, pois
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toda cultura é caracterizada por inúmeros símbolos cujas
discriminações estruturam a consciência coletiva... e que estão
expressas em costumes, crenças e leis que formam os papéis sociais que
recebem o recém-nascido e permanece à sua disposição como caminho
de desenvolvimento de sua personalidade (op cit. P.36).
Fala ainda da persona, que tem função social, e da sombra que abriga símbolos de difícil
aceitação social pela consciência, ou seja, é o conjunto de personagens que cada cidadão
desempenha no seu grupo social. Nos personagens que representamos todos os dias, podemos
apresentar uma atitude agressiva para disfarçar nossas carências. São atitudes de defensivas que,
quando estruturadas e estereotipadas podem se tornar patológicas.
Ulson, estudioso da psicologia analítica, em Método Junguiano (1988), vem sintetizar
alguns dos conceitos desenvolvidos por Jung e a importância de sua obra. O autor se atém
principalmente nos complexos que define como um conjunto de “idéias e afetos que
desencadeiam reações emocionais” (p.23), e que têm uma característica de autonomia. Além
disso, os complexos são “absolutamente necessários, pois sem eles haveria uma ausência de
conflitos e, em conseqüência cairíamos em estado de apatia”. (op cit p.31) Explica ainda, que os
“complexos se formam a partir das experiências da história pessoal do indivíduo e se originam a
partir de um trauma ou vivência dolorosa e dessa forma, contém um núcleo inatingível abstrato
que Jung chamou de arquétipo” (op cit p.35).
Zoja (1992 p.16) ao refletir sobre o uso e dependência de drogas nos tempos modernos,
entende que a droga em si não constitui o problema, mas sim a maneira como ela é usada. Nas
sociedades ditas primitivas, onde seu uso é ritual, e conta com a assistência e orientação dos
mestres, suas conseqüências não são danosas. A questão é que vivemos num tempo em que
estamos perdendo a condição do sagrado, pois os rituais e os ritos de passagem estão sendo
abandonados resultando em perda de apoio do espírito, insegurança, ansiedade e insatisfação.
Este enfraquecimento cede espaço a pseudo-rituais e um deles é “o consumismo, que justamente
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prevê não a satisfação da necessidade, e sim a sua metástase” (p.112). O consumo de drogas
inscreve-se neste modelo consumista onde o ritual cede lugar ao profano, à obsessão, ao
estereótipo, pois carecemos de equilíbrio. Outra questão é a família, que às vezes aparece como
uma das causas do vício, “famílias de estrutura neurótica, que precisam da presença do
toxicômano para manter o seu próprio equilíbrio” (p.16) que se não atuam na origem do vício,
desempenham papel importante na sua perpetuação.
As experiências e vivências a que determinados grupos sociais foram submetidos deram
origem a situações negativas, a sentimentos de menos valia, e desqualificação que se instalam
como uma malha que une, interliga esse grupo social e toma força. É a força do fraco, que
transforma esses excluídos, em um incômodo para a sociedade constituída, uma ameaça, um
vulcão prestes a explodir, o que, na linguagem junguiana, caracteriza a sombra dessa sociedade.
Ao falar dos conteúdos inconscientes que vão gradualmente emergindo através da forma,
Philippini (2004) nos lembra que, “dar forma corresponde a organizar para compreender e
transformar, e através da materialização de símbolos presentes na produção expressiva, cumprese a função transcendente” (p.51).
Vibranovski, (2004) falando diretamente do uso de drogas nos informa que estas não
afetam apenas o usuário, mas sim, a todos ao seu redor, refletindo diretamente em todas as
camadas sociais, até no poder publico. Atinge a quem usa, a quem não usa, o familiar de quem
usa, o amigo de quem usa, ou até mesmo aquele que não tem nenhuma relação com quem usa e
está sujeito a uma bala perdida. Utiliza o Teatro Institucional como ferramenta de prevenção e
conscientização ao consumo de drogas e se ressalta a capacidade de mobilização da arte, quando
o espectador se identifica com o conteúdo da obra.
Ostrower (1987) nos fala do homem como um ser criativo e da sua necessidade de criar
para comunicar. Informa que a criação constitui uma ordenação interior e que, nessa busca destas
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ordenações e de significados reside a profunda motivação humana de criar. “Impelido, como um
ser consciente, a compreender a vida, o homem é impelido a formar” (p.9), pois precisa
comunicar-se com outros humanos através das formas. São as possibilidades e potencialidades do
homem que se convertem em necessidades existenciais. O homem cria, não apenas porque quer,
ou porque gosta, mas porque precisa, pois só pode crescer enquanto ser humano, coerentemente,
ordenado, dando forma, criando. Caso não crie, poderá entrar em estado de estresse que, segundo
o dicionário Aurélio é o “conjunto de reações do organismo a agressões de origens diversas,
capazes de perturbar-lhe o equilíbrio interno”. É também
um estímulo capaz de provocar o aparecimento de respostas do
organismo. Portanto quando uma pessoa está estressada é porque se
sentiu agredida, pressionada, tencionada a um ponto em que não
suportou e isto provocou seu desequilíbrio interno, um desgaste no seu
corpo e na sua mente que às vezes pode atingir níveis degenerativos”.
(Revista de psicofisiologia)
A continuidade neste estado poderá trazer conseqüências muito negativas para o individuo e para
a coletividade em que está inserido.
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CAPÍTULO 3
3.1. Processo Arteterapêutico: Criatividade, Individuação e Transformação:
“... é o velho jogo do martelo e da bigorna:
entre os dois, o homem, como o ferro,
é forjado num todo indestrutível, num individuo.
Isso, em termos toscos, é o que eu entendo
por processo de individuação”
Jung

FIGURA 4
Descobertas

FIGURA 5
Buscando a forma ideal

A arteterapia é um campo de conhecimento transdisciplinar sendo classificado pela
Organização Mundial da Saúde na categoria de ações complementares de saúde. A OMS,
fundada em 7 de abril de 1948, define saúde como “um estado de completo bem estar físico,
mental e social e não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade”. Fala
ainda em cultura, meio ambiente, vida social, ou seja, cidadania, como geradores de saúde.
A contribuição da arteterapia se dá na prevenção, recuperação e manutenção da saúde. A
Constituição Brasileira de 5 de outubro de 1988, no artigo 196 entende saúde “não mais como um
bem estar abstrato, circunscrito em si mesmo e intrínseco ao corpo individual, mas indissociável
da condição de vida humana, digna, implicando a satisfação das necessidades vitais mais
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básicas e gerais do ser humano” (Santos, 2004, p.158). Mas infelizmente não foi o exercício
deste direito que encontrei na clientela assistida durante o estágio, realizado na Associação
Solidários Amigos de Betânia (ASAB), no Rio de Janeiro, quando recebi um grupo de homens
resgatados de uma condição absolutamente desumana, uma situação de indignidade extrema: ser
morador de rua. Homens estes que a Constituição não deu conta de atender.
Refere-se ainda a Constituição, no capítulo 1, que trata dos direitos e deveres individuais e
coletivos, no inciso IX, que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de
comunicação”. Sendo a expressão plástica uma das linguagens da arteterapia, é um componente
de prevenção da saúde, assim deveria ser acessível a todos os cidadãos, numa vivência cotidiana
e natural desde a primeira idade, estimulada e valorizada, mas infelizmente se restringem ao
setting terapêutico e pior ainda, acessível a muito poucos.
Atendi esses homens durante noventa horas de estágio em Arteterapia, utilizando
principalmente a expressão plástica como um dos recursos arteterapêuticos. A arteterapia atua
nos mecanismos psíquicos que, quando acionados, se revelam e desvelam, e facilitam a
organização e a socialização. Quando isso acontece, abre-se nos indivíduos uma via funcional
que oferece a possibilidade de exercitarem esse direito, que é o direito de expressão onde se
reúnem, criam, falam e escutam, e se reconhecem através da própria produção.
O processo arteterapêutico tem o fazer como sua expressão maior, quer seja um fazer
expresso por movimentos do corpo, quer seja através de materiais plásticos como pintura,
colagem, modelagem entre outros. Por definição,
Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística. Por meio do criar
em arte e do refletir sobre os processos e trabalhos artísticos
resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de si e dos outros,
aumentar sua auto-estima, lidar melhor com sintomas, estresse e
experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e
emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico. Os
Arteterapeutas são profissionais que tem conhecimento sobre o
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desenvolvimento humano, teorias psicológicas, práticas clínicas,
tradições espirituais, multiculturais e artísticas e sobre o potencial
curativo da arte. (AATA 2003)4
Naturalmente, todo processo tem aspectos mais complexos, assim prudentemente,
Philippini alerta para o fato que Arteterapia é também “um lugar de encontros e desencontros,
onde conceituar torna-se uma tarefa árdua,... porque o lugar onde se inscreve este campo de
conhecimento, é confluência de muitos saberes” (2004 p.13).
Segundo estas definições oficiais entende-se então que saúde é também um processo
coletivo em cuja base está a expressão da diversidade, mediante o exercício da autonomia do
indivíduo. Contudo a configuração mundial globalizada, sob a ótica do capitalismo, gestada por
um processo colonialista, eurocêntrico e patriarcal, resulta em entraves ao pleno desenvolvimento
do ser humano e a sua livre expressão criativa, apresentando como desdobramento principal, a
possibilidade da exclusão social.

4

AATA – Associação Americana de Arteterapia.
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3.2 - PROCESSO CRIATIVO: O caminho da transformação.

FIGURA 6
Plantando sementes
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“Uma parte de mim / é todo mundo: / outra parte é ninguém: / fundo
sem fundo. / Uma parte de mim / é multidão: / outra parte
estranheza / e solidão. / Uma parte de mim / pesa, pondera: / outra
parte / delira. / Uma parte de mim / almoça e janta: / outra parte / se
espanta. / Uma parte de mim / é permanente: / outra parte / se sabe
de repente. / Uma parte de mim / é só vertigem: / outra parte, /
linguagem. / Traduzir uma parte / na outra parte / – que é uma questão /
de vida ou morte – / será arte?”.
Ferreira Gullar
O poeta Ferreira Gullar quando escreve o poema “TRADUZIR-SE”, nos dá uma boa
imagem do que é um ser humano: é um conjunto vívido de criatividade, esperança,
questionamentos, dúvidas, angústias, ansiedades e perplexidades, mas de realizações também. E
falta-lhe às vezes, a orientação adequada para trilhar o rumo certo.
Um dos maiores dons do ser humano é a criatividade. Ela deve ser percebida como uma
força crescente, que ao ser acionada, se reabastece nos seus próprios processos através dos quais
se realiza, pois ela nasce de uma tensão interna, de uma energia criativa que precisa ser
elaborada, extravasada e ordenada para ser renovada. É uma circularidade, um processo contínuo
de interação que ratifica a condição humana, congregando suas emoções, seu espírito, sua
intuição e seu intelecto.
A criatividade é um dom natural do homem, mas nestes tempos de excesso de imagens,
produção e consumo, faz com que pareça um privilégio pertencente a poucos. Entretanto,
Ostrower (1994), via a criatividade e o processo de criação como vivências concretas, e próprias
do ser humano, entendendo o processo criativo, como o cerne de uma experiência vital em que “o
homem elabora seu potencial criador através do trabalho. É uma experiência vital. Nela o
homem encontra sua humanidade ao realizar tarefas essenciais à vida humana e essencialmente
humanas” (p.31). Então, se este indivíduo não é estimulado e orientado na sua infância para ser
autônomo e criativo, e na idade adulta não consegue um trabalho que o dignifique, passa a
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acreditar-se um incapaz. Existe ainda uma tendência a acreditar que a criatividade é prerrogativa
específica do fazer artístico. Isso empobrece o espírito humano e desumaniza o trabalho, porque
todo trabalho é criativo e todo ser humano é potencialmente um criador, um formador. Pois no
fazer está contido “o sensível, a participação interior, a possibilidade de escolha, de crescimento
e de transformação” deste indivíduo.(op cit p.39). Entende ainda a mesma autora o processo de
criação como um processo de transformação na medida em que é nos
processos produtivos onde o homem se descobre, onde ele próprio se
articula à medida que passa a identificar-se com a matéria. São
transferências simbólicas do homem à materialidade das coisas e que
novamente são transferidas para si. Formando a matéria, ordenando-a,
configurando-a, dominando-a, também o homem vem a se ordenar
interiormente e a dominar-se. Vem a se conhecer um pouco melhor e
ampliar sua consciência nesse processo dinâmico em que recria suas
potencialidades essenciais (op cit p.53).
Em Arteterapia, criar uma imagem é investigar nosso foro mais íntimo, às vezes
desconhecido, é arrebatar as dores do peito, é encontrar luz numa fresta, que de tão estreita quase
que só vemos o escuro. É mergulhar no túnel sem saber se tem ou não um retorno, ou mesmo um
fim, é aprender a dar liberdade à imaginação tentando vencer o medo, é descobrir a capacidade de
comunicar nossos conteúdos por meio dos materiais expressivos, é poder botar a mão na massa
sem auto-censura e romper muralhas, descobrindo a capacidade de materializar os sentimentos e
as sensações, é a possibilidade de traduzir e traduzir-se enfim, por meio das formas quer sejam
elas plásticas, sonoras, táteis, de movimento e tantas outras quantas forem possíveis à imaginação
deste ser iluminado que é o Arteterapeuta. Criar uma imagem é desenvolver meios de se
conhecer, é a possibilidade de conviver com nosso desconhecido, é crescer, individuar-se.
Passeando pelo mundo das imagens e das formas, nos deparamos com o encantamento e a
magia provocados pela música, em que Nachmanovitch (1993), em relação a qual, vem
esclarecer pontos fundamentais sobre esta possibilidade criativa. Defende que este processo é
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diferente para cada pessoa, porque as personalidades são diferentes, portanto temos que pensar
em termos de processos criativos singulares, que serão também diferentes para cada pessoa.
Informa que a criatividade é brincadeira divina, e a “criatura que brinca está mais apta a se
adaptar a mudanças de contextos e de condições”. (p.51) A ludicidade da “brincadeira na forma
de livre improvisação, desenvolve nossa capacidade de lidar com um mundo em constante
mutação” (op cit p.51), cria no indivíduo um canal de comunicação com novas possibilidades e
encoraja novas tentativas e descobertas.
Pude observar que os homens do grupo que acompanhei foram aos poucos, descobrindo
que ainda poderiam brincar, mesmo que fosse realizando uma tarefa, e que brincando se
perceberam criativos e capazes de realizar. E foi arriscando, ousando e “brincando com uma
enorme variedade de adaptações culturais, que a humanidade se espalhou por todo globo
terrestre, sobreviveu a várias idades do gelo e criou artefatos surpreendentes” (op cit p.51).
O que torna as pessoas diferentes, com maior ou menor facilidade de desempenhar seus
papéis ao longo da vida é a maneira como foram orientadas na infância, como foram criticadas,
assustadas, humilhadas ou encorajadas, elogiadas e estimuladas. É da infância que provêm parte
da qualidade da nossa criação, pois lá são estruturados os medos, mas também vem a nossa
coragem diante dos desafios que a vida nos apresenta. Segundo o mesmo autor, mais tarde, “na
luta pela expressão do ser, muitos seres podem ser expressos” visto que “cada um precisa
descobrir sua própria maneira de penetrar e atravessar estes mistérios essenciais” (p.22). E foi
com exercício de expressão em arteterapia que o grupo em questão pôde começar a se perceber e
aos outros como seres, que compartilhavam de sua personalidade, e que podiam se transformar.
Podemos ainda entender a criatividade como uma atividade integradora, colaboradora do
próprio sujeito, como nos diz McNiff, “uma forma de abordar esse aspecto é criar
relacionamentos com o imaginário por meio do diálogo” (p.179) e nesse sentido acreditamos que
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o paciente deva ser estimulado a interagir, desvelar-se, e se for necessário, falar e contar suas
histórias por meio daquelas imagens criadas por sua imaginação, e materializadas pela
manipulação de materiais expressivos. Estes diálogos são às vezes suas histórias mais secretas e
ao torná-las concretas, encontram suas sensações mais particulares, seus sentimentos e suas
verdades mais guardadas que tiveram a oportunidade, de assim serem conhecidas por meio da
expressão criativa. Falando com as imagens que produzimos, fazemos com que elas, ao invés de
funcionarem apenas como ilustração do nosso mundo psíquico, possam nos instruir e confortar
com suas informações e sentir o prazer de sua presença. Em Arteterapia, quando personificamos
as imagens, os gestos e outras expressões que produzimos, estamos conferindo a estes conteúdos
uma identidade autônoma e fazendo com que atuem como agentes de transformação interior.
Por falar em transformação, Philippini (2004) nos ensina que todo ser humano nasce
criativo, aberto e pronto para exercer esse potencial, mas é ainda em casa e logo depois, na escola
que acontecem as primeiras rupturas, quando a brincadeira espontânea é trocada por lápis,
cadernos e regras de aprendizagem condicionadas às necessidades curriculares. “Desse modo,
começamos a enterrar junto com as experimentações expressivas e plásticas uma parte da
ousadia e da espontaneidade, sufocando algumas das habilidades que decorrem do livre
exercício de potencialidades criativas” (p.66). Anos mais tarde, quando a sociedade começar a
fazer as cobranças próprias da idade, este individuo que não foi bem estruturado quando jovem
terá pouca chance de dar conta da tarefa, deixando-se vencer pelos obstáculos. Então poderá se
deixar abater ou buscar o caminho da transformação. Ainda segundo a autora, “seguramente, uma
das matérias primas deste caminhar é a criatividade... Em Arteterapia, dar forma corresponde a
organizar para compreender e transformar através da materialização de símbolos presentes na
produção expressiva” (p.51). Quando o indivíduo produz uma forma, ele cumpre a ação de “enformar”. A partir da forma realizada ele a compreende por meio da sua leitura e obtém a “in32

forma-ção”, descobrir conteúdos que estão contidos naquela forma, e então o indivíduo estará
pronto para se “trans-formar”, cumprindo-se assim a função transcendente.
Com sua sabedoria, falando do mundo das imagens Silveira (2001) nos ensina que são
muitas as maneiras de se ver as coisas. Parafraseando o texto, há os que têm olhos apenas para
ver o mundo exterior, e esperam das imagens apenas uma cópia aproximada da realidade, e os
que aceitam a existência de uma realidade interna que só pode ser apreendida e comunicada por
meio da linguagem visual, há os de olhares audazes que procuram penetrar nas construções do
mundo real, há os que exprimem diretamente seus sentimentos, ou ainda os que permitem que
produções da fantasia se desdobrem em liberdade e até mesmo os que não têm a intenção de
refletir o visível, mas de tornar visível o invisível.
Todo ser humano deveria passar por um processo de crescimento. Pois é, como uma
semente ou um embrião, que de sua condição de núcleo único, mas contendo em si todos os
elementos de expansão, ao germinar começa a se desenvolver, a se expandir até não mais caber
naquele invólucro, e então se abre e deixa externar, conforme Jung (2002) “em um processo lento
e imperceptível de crescimento psíquico em que surge uma personalidade mais ampla e
amadurecida e que, aos poucos, torna-se mais efetiva e perceptível mesmo a outras pessoas”
(p.161). Este processo de crescimento denominado individuação significa não se dividir, não se
fragmentar diante das pressões externas e internas, é tornar-se inteiro. Quando o individuo não é
capaz de encontrar sua autonomia e crescer, ele vai fraquejar e poderá ser mais um no grupo dos
excluídos. Quando a pessoa vai se individuando, ela vai podendo se aproximar mais do seu centro
de equilíbrio, que é o centro da inteireza, da segurança e de harmonia, o self. A individuação é
um processo circular de evolução que conduz a um novo centro psíquico, o self e não mais ao
ego, o que comprova o que diz Silveira que, “quando consciente e inconsciente vêm ordenar-se
em torno do self a personalidade se completa” (p.87).
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Este processo ficou muito claro no comportamento dos homens, durante os trabalhos
realizados no estágio, quando saíram da postura infantilizada de que não queriam trabalhar onde
estavam sendo atendidos e tratados, do desejo de ficarem sempre contra o agente educador, de
achar que podiam fazer o que quisessem, de acharem ridículas as próprias produções plásticas,
entre outras indicações de transformação emocional. Na seqüência dos atendimentos, foram
compreendendo a necessidade e importância de fazerem sua parte com boa vontade e alegria, de
se respeitarem uns aos outros, e de valorizarem o que faziam. Juntamente com essas mudanças de
comportamento, mudou também o seu estado de humor, sua postura física e a sua expectativa de
se recuperarem completamente. Perceberam que eram criativos, capazes de fazer coisas bonitas,
que eram inteligentes, passaram a acreditar mais em si mesmos. Ficou visível a evolução e o
progresso. Através da produção de imagens em arteterapia, que é uma produção simbólica, esses
homens puderam fazer contato com seus conteúdos inconscientes, trazê-los para a consciência e
compreendê-los, e, sempre que o indivíduo compreende alguma coisa sobre si e se apropria dessa
compreensão, cumpre a função de transcendência.
Com isso, fico com a impressão de que o processo de individuação é beneficiado pelo
processo criativo, que nos desata, nos desamarra das neuroses e complexos, e nos alça para a
independência emocional, a segurança e autonomia psico-social, e para a transcendência.
A criatividade é a verdadeira fonte da riqueza humana, é algo que todo mundo tem, sabe o
que às vezes tem dificuldade de usufruir. Tiezzi (2007) dia que parece com a resposta de Santo
Agostinho quando perguntado pelo tempo: “se não me perguntam sei o que é, se me perguntam,
deixo de saber” (p.1).
Após tantas leituras e pesquisas necessárias ao enriquecimento e à evolução humanas,
penso que acabei por perceber minha própria definição de criatividade: “Todos nós a temos, mas
só vemos quando nos abrimos para suas páginas”.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES:

“Vem, vamos embora,
Que esperar não é saber.
Quem sabe faz a hora,
Não espera acontecer.”
Geraldo Vandré

FIGURA 7
Em busca do eu

FIGURA 8
O jogo da vida

Nada na nossa vida acontece por acaso. Talvez por isso meu estágio tenha sido realizado
em uma Instituição que recolhe, abriga e tenta recuperar homens que se fragmentaram pelos
obstáculos da vida e que foram recolhidos em situação de rua. Durante os trabalhos fui tomando
conhecimento de suas histórias e das razões que os levaram até aquela situação degradante. Não
foi fácil, mas me dei conta que suas histórias não são muito diferentes da minha, narrada no início
deste trabalho. Os desfechos, no entanto, são tão distintos. Enquanto eu consegui transformar as
experiências da situação de exclusão em que vivi em ferramentas de apoio e de defesa, me
fortalecendo e vencendo obstáculos me individuando e transcendendo, eles se perderam em
alguma encruzilhada e, sem fé nem esperança, perderam o contato com sua auto-estima e
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desistiram. Hoje me sinto feliz e recompensada por ter podido partilhar com estes homens um
pouco das minhas experiências, transmitindo a eles, força e esperança.
Ter contribuído para a possibilidade destes homens excluídos serem reintegrados à
sociedade, re-inseridos ao mercado de trabalho e retornarem ao convívio familiar saudáveis e
fortalecidos em sua psique, através dos benefícios oferecidos pela arteterapia, foi para mim, uma
vitória.
Recebi um grupo de homens tristes, cansados, cabisbaixos, preguiçosos, absolutamente
desacreditados de si próprios, sujos, apesar de terem todo o necessário para a higiene pessoal na
Instituição, e apresentando comportamento infantilizado, a ponto de acharem um absurdo terem
que trabalhar e cumprir certas ordens e determinações internas da casa que os acolhia. Iniciamos
os trabalhos com certa dificuldade, porque achavam que seria só mais uma perda de tempo.
No decorrer dos trabalhos, o interesse deles foi sendo despertado, inicialmente pela
surpresa de cada dia. Eles nunca sabiam o que iria acontecer no próximo encontro. A curiosidade
foi enfraquecendo a rejeição, e eles passaram a gostar dos trabalhos e a desenvolvê-los com
empenho e interesse e passaram até mesmo a gostar de suas produções, especialmente quando
eles se deram conta de que cada um dos trabalhos que produziam, contava uma parte de suas
histórias. Eram seus símbolos que falavam. Perceberam ainda, que uma forma bonita não era o
mais importante, mas sim o que aquela produção seria capaz de revelar sobre eles. Na seqüência,
pudemos observar naqueles homens, ainda um tanto rudes, comportamentos e atitudes reais que
testemunham um forte avanço no sentido da recuperação da dignidade pessoal.
Dessa forma, foi possível constatar transformações globais no comportamento destes
participantes, evidenciados pelos seguintes indicadores: mudança na postura física, na fala e na
forma de comunicação, na conduta receptiva, cooperativa e automotivada. Orgulho e
reconhecimento das próprias capacidades e habilidades demonstradas através da produção
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plástica. Cuidados com a auto-imagem, e possibilidade de assumir responsabilidades, pois
passaram a compreender a necessidade da retribuição em serviços ao tratamento e acolhida que
estavam recebendo. Ficou evidente também o abrandamento dos ódios e das mágoas, há muito
tempo petrificados nos seus corações, e pudemos ouvir assim de um deles: “a pedra do meu peito
está ficando menos dura. Já posso sentir isso”. Essa pérola foi dita alguns dias após o final dos
trabalhos por um dos participantes, e o seu sorriso era enorme!
Pela riqueza da experiência do estágio, e por tudo o que foi relatado acima, acredito
sinceramente, ter contribuído através dos benefícios proporcionados pela arteterapia, para o
encaminhamento da recuperação da dignidade pessoal e do fortalecimento da própria identidade.
Estes homens que no seu cotidiano recolhem, separam e reciclam objetos para sua sobrevivência
material na Instituição que os recolheu, talvez ainda não sejam capazes de compreender que estão
fazendo uma releitura de sua própria restauração interna, do seu próprio processo de
individuação.
Infelizmente não foi possível ajudar a todos, pois alguns deixaram a Instituição por
vontade própria, ou foram convidados à deixá-la por infringir o regulamento interno. Desejamos
a eles, sinceramente, uma nova oportunidade de recuperação.
Não poderia, no entanto, me furtar ao dever de elaborar algumas recomendações que
considero relevantes, a partir do presente estudo.
•

Em função do que pude demonstrar, recomendo que se busquem alternativas para ampliar

a oferta de espaços que possam propiciar experiências similares, seja pela interferência do poder
público, seja pela organização da sociedade civil.
•

E a partir dos temas apresentados em outros estudos, a possibilidade de um maior

aprofundamento na pesquisa dos fundamentos junguianos e suas relações com o processo
criativo.
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•

E proponho também uma continuação da pesquisa no que diz respeito aos contextos:

consumo, dependência e conseqüências do uso de drogas, temas tão importantes na coletividade,
e sobretudo na cidade do Rio de janeiro, devido às implicações de violência e outras condutas
anti sociais.
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