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Imagem 1 – Shakty, a criatividade.

Disponível em: http://aljançaancestral.htm

Danço a música da natureza, compassada com o coração da terra...
Danço nas lágrimas da noite...
Bebo das águas e dos segredos.
E me sussurra a lua escura e com ela, eu renasço nova no céu.
Aljawhara.

Imagem 2 – Mirror

Disponível em: http://animatiomirror.htm

Dedico este trabalho a todos aqueles, que como eu,
encontraram seu próprio centro diante do círculo
sagrado.
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RESUMO

O presente estudo monográfico aborda o uso do movimento através da dança, como
forma de conectar o indivíduo com seus os conteúdos internos de seu psiquismo, suas
contribuições ao processo arteterapêutico junto a um grupo de homens egressos da rua, com
dependência química.

PALAVRAS CHAVE: dança, circulo, self, arteterapia, centramento.

ABSTRACT

This monographic study addresses the movement and dance like a way to connect the
person with himself, and the contribution to the art- therapist process with a of drug addict men
living on the street.

KEYWORDS: dance, circle, art-therapy, self centering.
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APRESENTAÇÃO.

Imagem 3 - Unity

Disponível em: http://círculodeixchel.com/mujer/circulo.html.

Amo a arte, amo as cores, amo o movimento. Amo ver a tinta que desliza sobre o
papel e assume formas inusitadas. Assim a arte toma corpo. Assim a arte toma meu copo
criando movimentos que me coloca em contato com o que tenho de mais sagrado.
Comecei minha história através do conhecimento da história da arte. No meio do
caminho me encontrei produzindo arte e diante da percepção de que através do contato com
os materiais, novas estruturas internas eram criadas, ao mesmo momento em que novas visões
de mundo se formavam.
Mas o que fazer com isso?
Busquei a psicologia como referência, mas ela sozinha não supriu minha sede de
conhecimento.
Minha busca me conduziu ao centro de mim mesma, através da prática das danças
populares brasileiras. Nelas encontrei minha raiz.
No desejo de costurar todas essas partes na busca de um todo, cheguei à
arteterapia.
A arteterapia afinou meus sentidos e ampliou meu olhar. Me deu forma, contorno
e sentido, e a percepção de que sentimentos, lembranças, formas e cores, emergiam com mais
força após a prática da dança.
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Considero que nosso corpo é nosso maior desafio, nosso desconhecido. E que boa
parte do que vemos dele, vem de imagens de espelhos reais ou imaginários que podem nos
chegar distorcidos. O corpo do outro é visto por nós por inteiro. Do nosso, temos notícias de
partes.
O ato de dançar, para mim, mobiliza o corpo e o chama a participar de sua própria
história, em primeira pessoa assim, dizendo: “Eu Sou meu movimento, eu me expresso pelo
meu movimento”. Se cada gesto fala do indivíduo enquanto ser visível, também pode ser o
reservatório de vivencias, emoções e potencialidades que aguardam o momento de serem
convidados a vir para a superfície.
Crendo que o trabalho corporal através de dança permite acessar mais facilmente
a subjetividade, dando-lhe sentido forma e contorno, decidi investir neste tema.
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INTRODUÇÃO

Imagem 4 – Goddesses-dancing-chenge.

Disponível em: http://animation2mirror.htm.

O ato de dançar acontece magicamente no aqui, e agora e remete o indivíduo para
a dimensão atemporal do encontro consigo mesmo.
O dançar em roda promove a integração do indivíduo consigo mesmo e com os
outros.
Este trabalho tem por objetivo averiguar a relação entre a dança, o círculo e o self
no processo da arteterapia. Analisar a validade da experiência através da dança em roda, no
caminho do encontro com o self. Observar de que forma as práticas da dança em roda
mobilizam as estruturas do inconsciente, no trabalho arteterapêutico, e direcionam o indivíduo
para seu centramento.
Por considerar a dança como um valioso instrumento de conexão do indivíduo
consigo mesmo no processo arteterapêutico, acredito que este tema deve ser explorado através
de práticas que incluam o corpo e a dança em roda como estímulo para o trabalho plástico.
Este trabalho pretende investigar de que maneira o corpo e a dança em roda
intensificam o emergir dos conteúdos internos da psique. Bem como, analisar as
intercorrencias psíquicas decorrentes do uso dança no processo arteterapêutico e verificar a
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validade da experiência corporal através da dança em roda no processo de encontro com o
self.
O trabalho será ilustrado com observações feitas em uma associação religiosa que
acolhe dependentes químicos egressos da rua para recuperação e reinserção no mercado de
trabalho situada em um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, com um grupo de 18 homens
na faixa etária de 18 a 70 anos, portadores de dependência química, os qual são convidados a
dançar variados ritmos brasileiros, de danças em roda, como parte dos estímulos geradores
que antecedem a produção artística.
As questões de estudo se direcionam para a busca da relação entre o trabalho
corporal através da dança e a fluência de conteúdos, no processo arteterapêutico? Os
conteúdos inconscientes trazidos á tona, através da dança em roda colocam o indivíduo no
caminho de seu centramento.
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CAPÍTULO 1:
JUNG E A ARTETERAPIA

Imagem 5 - Mãos que fazem.

Disponível em: http://www.facebook.com.

A arteterapia consiste no processo terapêutico mediado pelo uso dos materiais
expressivos. Em Philippini (2008, p.30), o termo refere-se às atividades artísticas que
configurarão a produção artística do indivíduo, no contexto do atendimento clínico. Através
do processo da arteterapia, o individuo dá corpo, cor e forma para seus sentimentos dores e
angústias, oriundos dos locais mais profundos de seu ser.
Segundo Philippini (2008, p.15), as atividades artísticas utilizadas, configurarão
uma produção simbólica, concretizada em inúmeras possibilidades plásticas, diversas formas,
cores, volume etc. Como abordagem, a arteterapia utiliza-se dos recursos expressivos como
forma de fazer o indivíduo contatar seu mundo interior, funcionando como caminho para o
autoconhecimento e contribuindo para sua saúde como um todo.
Por meio das técnicas projetivas, a arteterapia conduz o indivíduo a expressar seus
conflitos internos e dificuldades. Estes, através da arte, tornam-se visíveis nos símbolos
contidos na produção artística.
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O tônus do processo terapêutico é dado pela criatividade.
O desenvolvimento da criatividade pode ser intensificado pelas inúmeras
manifestações da Arte, que possibilitam a expansão das necessidades emocionais e
comunicativas do homem. Arte e criatividade estão, portanto, intrinsecamente
ligadas entre si e estabelecem uma ponte, uma via de comunicação expressiva do
indivíduo consigo mesmo, dos indivíduos entre si e ainda, com o mundo que
habitam ( Nagen,2011,p.21)

A criação espontânea, o envolvimento com os diversos materiais e formas
expressivas é o que possibilita a liberação do material retido no inconsciente. O Potencial
curativo da arte é notório, desde os tempos imemoriais.
Segundo Philippini (2004,p.17), a arte como prática terapêutica remonta da Grécia
antiga, onde no templo dedicado à Asclépio, as pessoas buscavam cura das mais diferentes
enfermidades através da participação nas mais variadas práticas artísticas.
Cabe ao arteterapêuta acompanhar o cliente em sua jornada ao interior de si
mesmo, na busca de sua inteireza psíquica. Na Grécia antiga, as pessoas que tinham alguma
enfermidade eram conduzidas ao centro de cura em Epidauro, para que lá ele vislumbrasse
seu mundo interior através do contato com as mais diversas expressões artísticas.
Pode-se desse modo associar ao ritual um ambiente e atitudes psíquicas adequadas
á cura. Uma visita ao mundo inferior, onde a incubação poderia ocorrer através de
um rebaixamento da consciência... O santuário era localizado em um lugar ermo,
próximo de água corrente... O incubante, vestido de branco, descia a caverna, por
uma valeta estreita para beber das fontes.
(Spacacaquerche, 2010,p,44)

O terapeuta tinha a tarefa de acompanhar, observar e aguardar. Em Philippini
(2008,p.29), confirma-se a missão do arterapeuta como aquele que resgata possibilidades
criativas das pessoas, assegurando que tenham contato com as mais diferentes formas
expressivas para que possam ter uma experiência singular de encontro consigo mesmo.
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Imagem 6 - Experiência Singular .

Disponível em: http://www.boaspráticas.blogspot.com.

Cada indivíduo possui seu próprio mundo interno, muitas vezes acessível somente
por meio das atividades artísticas e projetivas. No entanto, o arteterapêuta também deve estar
em contato com seu próprio mundo interno, através de sua própria produção imagética, bem
como estar em processo terapêutico. Philippini (2008) ainda ressalta que, quando o indivíduo
não cria continuamente, não está apto a desbloquear o processo criativo de outras pessoas,
nem será produtivo como arteterapeuta, se não estiver no contínuo processo de ver-se, reverse, ouvir-se e desvelar-se.
A arte como processo de elaboração simbólica, também é um campo de pesquisa
da psicologia, tendo em vista que Freud (1969, p.133) usou formas expressivas como
reveladoras de conflitos internos.
...artistas em cujas obras existem tantos pensamentos lutando por expressão, cuja
intenção era tornar visível a passagem de uma violenta rajada de paixões através
dos sinais deixados por ela na calma que se seguiu. (Freud, 1969, p.134)
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Em seus estudos Freud já dedicava esforços em dar voz às manifestações do
inconsciente que vinham à tona através da arte, decifrando os códigos contidos nelas.
De acordo com Plilippini (2004,p.52), o processo terapêutico está baseado nos
signos e símbolos contidos na produção artística que emergem das camadas mais profundas
do inconsciente.
“O processo arteterapeutico permite que simbolicamente e de forma perene, através
das atividades expressivas diversas, sejam retratadas com precisão as sutis
transformações que marcam o desenrolar da existência, documentando seus
contínuos movimentos do vir a ser, que configuram-se e materializam conflitos e
afetos.”( Philippini,2008. p.17 )

É necessário algum tempo para que o símbolo se apresente para a consciência. Ele
costuma trazer consigo a força transformadora da energia psíquica.
A arte no processo terapêutico revela ao indivíduo conteúdos internos dos quais
não tem conhecimento. Estes conteúdos se tornam visíveis através de cores, formas e
movimentos. Assim, o não dito do sujeito torna-se visível e passível de ser elaborado
arteterapeuticamente.
Ao dar forma à sua criação, o indivíduo encara seus conflitos internos, e torna-se
agente de sua própria mobilização interna. Este dar forma ocorre através do uso dos materiais
expressivos. O uso destes materiais em arteterapia proporciona o contato com os conteúdos
internos da psique de uma forma que o indivíduo tenha mais facilidade de lidar com eles, sob
a forma de sua produção artística.
Para Jung, a simbologia contida na produção artística era rica em imagens
inconscientes. Ele afirma que (apud Coutinho, 2007, p.85), no símbolo reside um domínio
desconhecido.
Para Nise da Silveira (2006, p.17) a produção do processo de arte como terapia
dava ao indivíduo oportunidade de se expressar livremente, pois o tumulto emocional interno
tomava forma e se despotencializava.
O processo arteterapêutico desenvolve-se a partir de práticas preferencialmente
não verbais, que se utilizam de recursos expressivos nos quais os indivíduos entram em
contato com seu mundo interior.
Ao produzir artisticamente, ele cria e recria suas próprias vivências, sendo afetado
por elas. As cores e formas trazem à tona conteúdos que até então residiam nas camadas mais
profundas do inconsciente.
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Através da arte o individuo dá cor e forma e sons para sua subjetividade.
As camadas emocionais são mobilizadas somente pelas imagens, e estas por sua
vez agem nessas camadas... Assim a vivência espiritual psíquica ocorre pela
imagem. SPACCAQUERCHE,( 2010, p.14)

A arteterapia alcança o processo criativo de cada indivíduo, levando em conta sua
singularidade.
O setting arteterapêutico deve oferecer condições adequadas para que aconteça a
livre expressão. O local deve ser claro, harmonioso e acolhedor, para que a pessoa se sinta
segura para que possa permitir que seus mais íntimos sentimentos se tornem visíveis através
do fazer artístico. Os materiais devem estar dispostos de maneira organizada e sempre
apresentar variedades de possibilidade. A livre expressão trás para a forma visível, as tensões,
frustrações, inseguranças, agressividade, medos e insatisfações.
O campo arteterapêutico é transdisciplinar, pois abre uma gama de possibilidades
para os mais variados campos profissionais, proporcionando benefícios terapêuticos por meio
de um o fazer artístico, criativo, eficaz, prazeroso e de qualidade.

1.1 - Uso dos materiais e das linguagens expressivas em arteterapia
Imagem 7 – Ato criador

Disponível em: http://gnosevngaia.alquimia.htm.

A arte constitui um caminho extremamente eficaz na busca do si mesmo. Para que
a arte tome corpo e traga à superfície os conteúdos subjacentes da psique, faz-se necessário a
mediação por meio dos materiais expressivos. Cada material possui uma indicação terapêutica
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específica e será usado de acordo com a necessidade e condição de cada pessoa, isto é,
observa-se que cada modalidade expressiva se adéqua melhor a cada pessoa, de acordo com
sua demanda expressiva.
No que diz respeito arteterapia, a palavra entra como um processo de elaboração
secundário, sendo o trabalho não verbal, a tônica do processo terapêutico. O trabalho com as
diversas materialidades proporciona que os símbolos contidos no inconsciente tornem-se
palpáveis e passiveis de serem elaborados.
O uso da materialidade se desdobra no uso das diversas linguagens expressivas.
Cada linguagem proporciona um tipo de mobilização, em quem a utiliza, pois um mesmo
símbolo pode conter uma nova forma de compreensão de acordo com a linguagem em que se
apresenta. Toda vez que um símbolo reaparece, é na tentativa de ser compreendido melhor.
Ele emerge para o consciente na tentativa de ser elaborado, pois o corpo e a psique buscam
constantemente a homeostase.
O símbolo constitui uma união harmônica entre forma e energia. Os conteúdos
não elaborados pela psique, podem aparecer no corpo sob a forma de sintomas.

1.2 - Conceitos fundamentais da Teoria Junguiana.
Imagem 8 – Caminho sagrado.

Disponível em: http://Esoterísmo.com/esoterismo.html.

Carl Gustav Jung observou que a produção artística e simbólica de um indivíduo é
reflexo de seu mundo interior.sendo as técnicas expressivas integradoras e agregadoras destes
fragmentos psíquicos. Segundo ele o terapeuta precisava ter conhecimento de inúmeros
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elementos simbólicos, já que estes podem surgir na produção artística, e serão fundamentais
para desvelar a dinâmica psíquica do sujeito.
Segundo Almeida (2009,p.39) a psicologia Junguiana relaciona primordialmente
a busca do autoconhecimento pelo processo criativo. O conteúdo do inconsciente vem à tona e
torna-se passível de ser elaborado. São elementos observáveis na produção artística do
indivíduo:

INCONSCIENTE PESSOAL:

Representa o material contido em nossa mente, o qual desconhecemos o conteúdo.
Este é constituído por elementos únicos e singulares de cada indivíduo. Ele se compõe pela
gama das experiências, desde as mais remotas vividas pelo indivíduo.
“Há um material contido em nossa mente do qual não nos apercebemos a maior
parte do tempo.” ( Johnson, 2007, p11)

INCONSCIENTE COLETIVO:

Constituído pela memória da humanidade como um todo e sua trajetória através
do tempo. É nossa memória ancestral.
Para Coutinho (2008,p32), o inconsciente coletivo se distingue do pessoal porque
contêm elementos estruturais herdados da ancestralidade, comuns a todos os homens. É de lá
que brotam a maioria das potencialidades a serem realizadas. Uma gama de experiências que
não podem ser encontradas na experiência pessoal do indivíduo.

INDIVIDUAÇÃO:

Individuação pressupõe o alcance da inteireza psíquica. Esta é alcançada pela
realização das potencialidades do “si mesmo’.
Para Almeida (2009,p.40) a psique tem uma natureza essencialmente criativa,
sendo os métodos expressivos os que mais facilitam o seu despertar.
Diz-se que o individuo alcançou sua individuação quando este consegue realizar
plenamente as suas potencialidades.
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“Individuação é o termo que Jung usou para se referir ao processo que realizamos
ao longo de nossa vida, no sentido de nos tornarmos os seres humanos completos que
nascemos para ser.” (Johnson,2007,p21)
Segundo Ferreira (2007,p.54), a individuação é o processo de “depuro” de nossa
própria existência.

O processo de individuação, quando bem encaminhado, torna o self o centro da
personalidade. O centro organiza, une e energiza todo o nosso sistema psíquico.
Todas as vivencias poderão se dar em níveis mais altos da consciência, uma vez
que todas são parte de um todo. (Coutinho,2008,p.44)

ARQUÉTIPOS:

Segundo Rosa (2010,p.11), o termo “arquétipo” é usado para designar os
símbolos universais que possuem maior potencial para estimular a evolução psíquica.
São elementos primordiais da psique, que funcionam como pontos de
concentração de energia. Estes são atualizados ao longo da vida do indivíduo.
O arquétipo é uma energia que organiza os conteúdos psíquicos e os expressa em
imagens. As imagens arquetípicas são caracterizadas por temas universais, que
estão além do tempo, da cultura, da raça e dos credos. São imagens e instintos
prontos para se realizarem.( Coutinho,2008 p.35)

Segundo Callia (2006,p.111), as imagens arquetípicas irão estabelecer uma ponte
entre o inconsciente e a consciência, refletindo a situação do indivíduo.
Nos arquétipos estão contidas imagens herdadas de nosso passado ancestral. Todo
e qualquer ser humano recebe tais imagens como herança.
Almeida (2010,p.90) ressalta que as imagens simbólicas, são as principais
mediadoras do inconsciente coletivo.
Jung tornou-se cônscio da existência dos arquétipos quando observou que os
símbolos que surgem nos sonhos da pessoas geralmente correspondem com
exatidão a imagens que tem aparecido nos mitos antigos, na religião, vindas de
tempos e lugares que a pessoa que sonha possivelmente não poderia ter conhecido.
(Johnson, 2007,p.41)
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SONHOS:

Para Johnson, (2007, p.33) o sonho é o primeiro grande canal de comunicação de
inconsciente. De acordo com o almanaque ilustrado dos símbolos (2010,p.58) Jung pensa o
sonho de uma pessoa como o seu potencial intrínseco para a individuação.
Toda realidade pode ser lida pela via onírica do indivíduo. Os conteúdos do
inconsciente se corporificam através da linguagem simbólica contida nos sonhos. Segundo
Jung, um sonho é um drama interior. A pessoa que sonha é o palco, o cenário, o diretor, o
autor, os atores, a audiência e o crítico. O sonho é o sonhador. Cada elemento de um sonho
refere-se a um aspecto de sua própria personalidade. (Jung apud Sharp, 1988. p.60)

SÍMBOLOS:

O símbolo representa a união harmônica entre energia e forma.
Tais elementos residem na psique, que funcionam como formas pela quais a
energia da psique toma forma.

Os símbolos falam para a alma, são figuras carregadas de energia, e a possibilidade
de expressão permite que atuem no desenvolvimento do ser humano. Assim, o
símbolo não representa algo, o símbolo é em si mesmo. (Spaccaquerche, 2010,
p.17)

Ao se referir aos símbolos, Callia(2006,p.125), diz que quando a mente explora
um símbolo, ela é conduzida à idéias que até então estavam fora do alcance da razão humana.

EGO:

Segundo Almeida (2010,p. 46), o ego é o centro da consciência. Ele realiza a
mediação entre o mundo interno da psique e o mundo externo, através das quatro funções
psíquicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição.
Representa a região conhecida do indivíduo.
De acordo com Stein (1988,p.22) “ego” é um termo técnico cuja origem é a
palavra latina que significa “eu”.
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SELF:

Representa a totalidade psíquica. É o ponto de ordenação de toda vida psíquica do
indivíduo. Funciona como o centro organizador e integrador do indivíduo.
De acordo com Coutinho(2008,p.37), o self é o centro, o regulador, o núcleo da
psique, e também sua totalidade; Ele é o centro da totalidade. As experiências interiores que
o envolvem, são carregadas de uma numinosidade característica das revelações religiosas.
Para Jung não havia diferença entre o conceito de self e o conceito de Deus.

PERSONA:

São os diversos meios utilizados pelo indivíduo para adaptar-se às diversas
situações.
Elas tem sido utilizadas por diversas culturas, ao longo da história da humanidade.
Algumas vezes ela serve para encobrir outras vezes para mostrar algo ou uma faceta da
personalidade. Algumas tem uso ritualístico, outras são simplesmente lúdicas.
Sharp ( 1988,p.33 ) diz ainda que a persona é a imagem ideal que temos de nós
mesmos.

SOMBRA:

Segundo Coutinho (2008,p.46), a sombra compõe-se de todo material
inconsciente. Chama-se assim porque está fora da luz da consciência, a qual foi reprimida ou
não reconhecida pelo ego.
É a soma do inconsciente pessoal com o inconsciente coletivo. Na sombra estão
retidos a maioria dos elementos do inconsciente. É tudo que faz parte do homem mesmo que
ele desconheça.
De acordo com Sharp (1988, p.92) tudo aquilo que a seu próprio respeito que você
não está consciente é a sombra.

ANIMA E ANIMUS:

O homem projeta sua anima na mulher e a mulher projeta seu animus no homem.
( Sharp,1988,p.84)
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Segundo o “Almanaque ilustrado dos símbolos” (2010,p.50), Jung pensava a
sexualidade masculina e feminina como expressão da profunda força criativa.
O indivíduo só adquire sua inteireza, quando integra estas duas facetas de sua
psique.
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CAPÍTULO 2:
PARA QUE DANÇAR NO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO?
Imagem 9 – corpo e cor.

Acervo da Autora.

A dança é uma forma de exercício corporal que, como a yoga,
conduz a introspecção. ( Gardin, 2007 )
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Desde que nascemos, nossa relação com o meio externo é mediada por nosso
corpo. Mesmo sem o domínio da palavra nos comunicamos por gestos, toques, olhares e
movimentos. Em nosso corpo está armazenada a nossa história pessoal, bem como toda
história de nossa ancestralidade. Dançar faz parte da gênese humana. Desde os primórdios de
sua existência, o ser humano dança para se conectar consigo mesmo, com o eterno e com seus
iguais.
Segundo Woodmann (2006, p.98), devemos sempre levar em conta a conexão
entre corpo, emoção, fantasia e razão. Recebemos constantes estímulos do meio ambiente.
Em contrapartida e simultaneamente recebemos uma incontável quantidade de estímulos
produzidos por nosso próprio corpo.
O ato de dançar acontece sempre no presente, porém conecta-se com o passado e
pode projetar luz no futuro do indivíduo.
Woodmann (op. Cit) ressalta, ainda, que a falta de auto estima, pode ser
conseqüência da falta de experiências lúdicas e corporais, pois ao longo de nosso
desenvolvimento vamos aprendendo a não usar nosso corpo com naturalidade e
expressividade.
A vida moderna, nos espaços urbanos, fez reduzir-se a possibilidade de explorar
as múltiplas capacidades da corporeidade e conseqüente interferência na expressão do
psiquismo. Correr, pular, dançar, foram atividades deportadas para espaços nem sempre
possíveis. Segundo Almeida (2010), o aspecto lúdico da dança, propicia a criatividade e a
expressão dos conteúdos psíquicos.
O dançar está presente no homem desde sua gênese. Quase todos os povos têm
relatos ancestrais de danças em roda. Dançava-se ao redor de um centro, onde geralmente
estava o fogo sagrado.
O lidar com arte, em um contexto arteterapêutico, vai despertando,pouco a pouco, a
percepção, a criatividade, a cognição, a imaginação e a sensibilidade de se
expressar por meio da dança, da música, das linhas, cores, as formas, tão sutis e tão
reveladoras do imaginário humano..”(Carrano,2009,p.177)

De acordo com Mindel(1989) o desequilíbrio das energias corporais é a causa
primeira da doença. No contexto arteterapêutico, o trabalho corporal através da dança
funciona como um estímulo intensificador. Através dele o indivíduo encontra-se mais
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intensamente com os conteúdos de seu psiquismo e possibilitando uma maior força no
conteúdo de sua produção plástica.
Em relação a produção de imagens, Almeida (2010, p.44) ressalta que trabalho
expressivo de conscientização corporal possibilita o acesso à imaginação criadora, tendo em
vista que a linguagem do corpo, tem mais afinidade com o pensamento imaginativo. As
imagens vêm através de sensações sinestésicas ou da linguagem simbólica. O trabalho é
fundado na vivência destas imagens, pois elas transformam o sentimento não nominável em
cor forma e matéria palpável. A riqueza da imagem está na gama de significados contidos
nela, que se ampliam em direção às várias camadas de significado. O corpo se expressa
livremente através das imagens. No decurso do processo, estas imagens passam do plano
mental para o sensorial afetivo e ao serem elaboradas reverberam em transformação criativa
externa.
Segundo Woodman (2003), o corpo torna a alma visível e os conflitos anímicos,
tornam-se conflitos corporais. A matéria dá substância à alma. As imagens são as metáforas
evidentes que, perante nossos olhos, delatam nossa condição espiritual.
Para Duchaste (2010), o movimento ajuda o indivíduo a centrar-se em si mesmo.
O trabalho corporal em arteterapia permite contatar todas as partes de nós mesmos, inclusive
as que nos fazem mal e dar-lhes consistência.

2.1 - Origem mítica da dança.

Imagem 10 – Shiva, o movimento do Universo.

Disponível em: http://despertarcósmico.htm.

31

Através do tempo, muitas culturas pensaram a dança e o movimento corporal
associados ao ato da criação.
A essência rítmica do corpo de Shiva, o deus dançarino, representa a destruição e
recriação do Universo.
Segundo Gardin (2007), ao dançar Shiva desperta as energias potenciais e as
propaga.
Shakty, a deusa-força criadora, para o hinduísmo. A energia do movimento
criador e revigorante do universo. É Shakty que ativa a criatividade. Segundo O’Connel
(2010), ela é o princípio feminino, a energia dinâmica e revigorante do Universo.
A deusa suméria Inana, dança para humanizar o homem selvagem.
A delicada Oxum seduz com sua dança.
As sacerdotisas de Bastet, no Egito, dançavam para purificar-se e homenagear a
deusa.
Segundo Woodman (2003), as culturas pré-históricas pintavam suas danças nas
paredes das cavernas, e os aborígenes, até hoje dançam suas caçadas para atrair atenção
divina.
Imagem 11 – Círculo primordial.

Disponível em: http://Portalrupestre.com
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Imagem 12 – Dança 2

Disponível em: http://Portalrupestre.com

Os mais antigos registros, a respeito da dança, remontam seu aparecimento, já na
era pré-histórica. Figuras encontradas nas paredes das cavernas revelam formas humanas em
elaborados movimentos corporais. A dança sempre esteve presente na vida do homem
primitivo.
Segundo o Dicionário Ilustrado dos símbolos (2010, p.10), as pinturas nas
paredes das cavernas representam um meio do homem se conectar com as qualidades
espirituais das divindades.
Imagem 13: Dança

Disponível em: http://Portalrupestre.com.
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2.2 - O Brasil entra na dança
Imagem 14 - Um olhar brasileiro.

Acervo da Autora.

O Brasil é tão vasto em território quanto são vastas suas manifestações folclóricas
e culturais. Grande parte delas, através das danças circulares ou danças em roda. O panorama
cultural brasileiro tem sua origem a partir de três eixos primordiais: a) Os povos indígenas que
já habitavam o território; b) os colonizadores europeus e; c) os povos africanos trazidos com
escravos. Cada grupo étnico trouxe suas vivências corporais, seus mitos e sua forma de
conectar-se consigo mesmo e com uma dimensão de energia atemporal.
Uma das manifestações mais características da música popular brasileira são nossas
danças dramáticas. O povo brasileiro é formado por três correntes: portuguesa,
africana e ameríndia. O tema, o assunto de cada bailado é conjuntamente profano e
religioso. ( Andrade, 1982. p.24)

Ainda segundo Mario de Andrade, consideram-se danças dramáticas todos os
bailados coletivos que obedecem a um determinado tema.
Deste caldeirão cultural, tiveram origem as danças brasileiras. Estas surgiram a
partir dos folguedos indígenas, danças da corte européia e do sincretismo africano.
Sendo assim, as manifestações culturais brasileiras, que estão associadas a idéia
de um círculo sagrado, nos possibilitam a oportunidade de nos conectarmos com nossa
ancestralidade através da vivência de diversos arquétipos contidos nelas.
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Imagem 15 – Nação.

Disponível em: http://xamanismo.com.htm.

Imagem 16 – Nossas mães.

Disponível em: http://nossasmães.blogspot.com.htm.

Esta relação entre o círculo sagrado, e as vivências arquetípicas são endossadas
por Woodman (2003, p.242), quando diz que a dança é uma imagem arquetípica.
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Imagem 17 - Ciranda indígena.

Disponível em: http://xamanismo.com.

Imagem 18 – Ciranda Urbana.

Disponível em: http://xamanismo.com

Neste contexto concordamos com Almeida (2009, p.15), quando ele diz que o
instante poético da dança remete a uma vivencia de eternidade.
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Imagem 19 - Rodas

Disponível em: http://www.diversostons.worspress.com.

Dançar em roda, está presente na cultura brasileira, bem como em inúmeras
outras.
Dentre as inúmeras danças de roda brasileiras podemos citar: As cirandas, a dança do coco e o
samba de roda.
A ciranda é uma dança originada na região nordeste. Ela é comumente praticada
pelas mulheres dos pescadores, enquanto estas esperam seus maridos voltarem da “lida” no
mar. Os passos são acompanhados por instrumentos de percussão.
A percussão marca o ritmo quaternário, enquanto os dançarinos em roda, dão
passos para frente e para trás, com a roda girando no sentido horário. Dentro do andamento ou
velocidade da música vão se alternando passos e coreografias.
Imagem 20 -Ciranda de Itamaracá

Disponível em: www.diversostons.wordspress.com.

37

O coco, bem como a ciranda, é uma dança tipicamente nordestina. Muito embora
esta dança tenha uma percussão forte, a marcação mais determinante vem das batidas de
palmas e do estalar no chão dos tamancos dos dançarinos. O coco pode ser dançado com
todos os integrantes em roda, ou com pares que se revezam no centro da mesma.
Imagem 21: Coco de roda

Disponível em: http://www.diversos tons.worspress.com .

O samba de roda é um desdobramento do samba em sua forma original. Sua
origem está no recôncavo baiano. Esta manifestação cultural normalmente acontece após a
roda de capoeira. Com os participantes todos em roda, os pares vão se alternando no centro da
mesma. Nesse momento as mulheres revelam toda sua graça e sensualidade, e os homens
exercitam a arte da conquista, ou simplesmente se desafiam entre si.
Imagem 22 – Samba de roda

Disponível em: http://www.diversos tons.worspress.com .
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CAPÍTULO 3:
O CÍRCULO SAGRADO NA DANÇA: O ENCONTRO COM O SELF NO PROCESSO
DA ARTETERAPIA.
Imagem 23 – Círculo Sagrado.

Disponível em: http://Shaktilalla.blogspot.com/círculo.sagrado.lua.html

“Louvada seja a dança. Ela libera o homem...A dança,porém, exige o ser humano inteiro.
Ancorado no seu centro”
Santo Agostinho (430 d.c)

Segundo Mindel (1986), dançar em roda evoca a essência rítmica do indivíduo.
Através do movimento circular o indivíduo se conecta consigo mesmo e com o espaço ao seu
redor. O mesmo autor (ibdem,1986) afirma ainda, que houve danças para saudar as estações e
comungar com elas. Quando um entidade má causava doenças, o xamã dançava para expulsála. Ele comenta ainda (1986) que, ao dançar, o indivíduo entra em contato com consigo
mesmo e com seu self. Experimenta-se como pessoa inteira e traz consigo esta vivência ao
parar de dançar.
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“Louvada seja a dança. Ela libera o homem... A dança porém exige, o ser humano
inteiro. Ancorado no seu centro.”
Santo Agostinho (Escritos Augustinus, 430 d.c.)

Imagem 24 – Dançante.

Acervo da Autora

SegundoFerreia (2007,p.12) o círculo é uma imagem sagrada muito estudada por
Jung, pois representa a configuração perfeita da imagem arquetípica do self.
A forma circular é a mais primordial da natureza e encontra-se presente do
universo microscópico até a forma macroscópica das galáxias no universo. Na arte, a forma
circular faz parte da expressão primitiva do ser humano. Ela foi uma das primeiras imagens
expressadas pelo homem da era primitiva.
Imagem 25: Círculo paleolítico

Disponível em: http://www.portalrupestre.com.br
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Para Airey (2011). o circulo representa a eternidade e a totalidade. O primeiro uso
conhecido dessa forma foi na Idade Paleolítica. Juntamente com O’Connel (2010) afirma que,
o círculo representa a eternidade e a totalidade, os céus, o cosmos e a perfeição.
Os seres humanos têm uma tendência natural para agrupar-se em roda. O Círculo
sagrado está presente na maioria das culturas e civilizações. Desde os nossos primórdios,
nossos ancestrais se reúnem em círculo, ao redor do centro onde reside o fogo sagrado, para
cantar, contar histórias e dançar para conectar-se com seu sagrado.
O centro do círculo representa a totalidade do ser, e o encontro com seu self. O
círculo representa a estrutura psíquica coma um todo.
O ato de dançar em roda conecta o indivíduo consigo mesmo, com o outro e com
sua psique.
Imagem 26 – Encontro.

Disponível em: http://Esoterismo.com.br/esoterismo.

Mindel (1986, p.16), afirma que Jung investigou a relação entre corpo e psique,
medindo as respostas corporais do indivíduo. Em seus estudos, Jung percebeu na forma
circular um intrínseco potencial curativo, pois esta representa o “self”, que corresponde a
totalidade de nossa personalidade.
Além de possibilitar o autoconhecimento, a forma circular conecta e reintegra.
Para Mindel (íbdem1986) o exercício de conectar-se com o próprio centro, revela
uma tendência autocentrica que representa o princípio da vida e se caracteriza um impulso
poderoso, desencadeado pela forma circular.
Achar o próprio eixo ao redor do círculo sagrado da dança coloca o indivíduo no
caminho do encontro com o próprio self.
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Mindel (1986, p.17) afirma ainda, que a dança relativiza a vida consciente,
liberando o corpo do controle da mente, e colocando em sintonia com a psíque.
Imagem 27 – Quem tu és?

Acervo da Autora.

Ainda de acordo com este autor, a dança proporciona a comunhão com o self.
Com a dança, tem-se a percepção de existência e se experimenta a inteireza de corpo e psique,
no tempo e no espaço. O movimento proporciona um fluxo de energia que passa pelo corpo e
transcende a ele.
Almeida (2009) ressalta que na dança em círculo se recria o espaço primordial, o
ser humano se sente pertencente a criação, e assim pode transcender a esta.
Ainda segundo Almeida (2009), o giro ritual dos Dervixes, representa o contato
direto com o mundo espiritual. Por isso o próprio corpo é o recipiente para o processo
alquímico da transformação. O movimento repetitivo torna o dançarino consciente de si
mesmo e aberto a uma nova compreensão.
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CAPÍTULO 4: ARTETERAPIA, DANÇA E DROGADIÇÃO.

Imagem 28 – O fogo da criação

Acervo da Autora.

Para execução deste trabalho foi observado um grupo de 18 homens dependentes
químicos, egressos das ruas de diferentes localidades do Rio de Janeiro e de outros estados
brasileiros. Estes se encontravam em um programa de reinserção na sociedade, na família e no
mercado de trabalho em uma instituição filantrópica.
A escolha da dança como meu campo de interesse aconteceu, baseado minha
experiência pessoal como dançante e na busca da compreensão dos benefícios da prática
corporal através da dança, para homens que perderam o controle do uso e do contorno de seus
corpos.
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Imagem 29 – Drogadição.

Disponível em: http://se-psico.blogspot .com.

Vibranovski (2004), diz que segundo a Organização Mundial de saúde, a
dependência química é uma doença incurável, progressiva e fatal, que atinge os usuários, seus
familiares e amigos, quer seja pela violência causada ou pelo adoecimento do próprio usuário.
A drogadição, enquanto doença é um mal que causa sofrimento e degradação não a um único
indivíduo, mas a um grupo familiar inteiro e que acaba repercutindo na sociedade como um
todo.
Ainda segundo Vibranovski (2004) ao mesmo tempo em que a droga traz a
sensação de prazer, liberdade e poder, é causa direta ou indireta de acidentes de trânsito,
violência urbana e familiar, internações psiquiátricas, mortes, mendicância, criminalidade e
doenças. Bem como no contexto psicológico é uma tentativa vã de fechar um buraco, aliviar
uma angústia ou provocar uma ilusão de transcendência.
Neste contexto, a droga funciona como uma fuga de sua realidade, que ao mesmo
tempo tira aquilo que o indivíduo ama e toma este lugar.
E. relata que “Gostava de uma garota: tava muito doidão e bati muito nela.. Ela
nunca mais quis me ver. A droga tirou ela de mim. Usei mais ainda para esquecer dela...”
O trabalho foi desenvolvido na Associação Religiosa situada na zona Oeste do
Rio de Janeiro.Esta foi fundada no Rio de Janeiro pela religiosa Pia Discípula do Divino
Mestre, irmã Maria Elci Zarma, junto com o grupo da pastoral Missionária do Santuário São
Camilo de Lélis – Tijuca, em três de dezembro de 1999. A associação possui ainda um
núcleo de atendimento masculino em Jacarepaguá e um feminino no Engenho Novo, este
último momentaneamente fechado para obras.
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A instituição é filantrópica, de utilidade Municipal e Federal. Tem a missão de
acolher pessoas em situação de abandono e risco social, que se enquadrem no perfil de
moradores de rua/dependentes químicos, para que possam refazer suas vidas.

Imagem 30 – Metas.

Acervo da Autora.

O programa da instituição é constituído por quatro módulos (ilustração acima) de
aproximadamente, três meses cada, podendo variar para menos ou para mais, de acordo com a
situação do acolhido.
Ao ser acolhido pela casa, o individuo entra no modulo branco, chamado de
módulo de limpeza, no qual deve se comprometer com a abstinência de drogas e engajar-se
nos programas de reabilitação da casa. Depois, passa para o módulo vermelho de adesão ao
programa, e ao amarelo onde recupera documentos, faz consultas médicas e acerta suas
pendências com a justiça, se houverem, no sentido de recuperar a cidadania, até chegar no
verde, que culminará com sua reinserção no mercado de trabalho e possivelmente para as
famílias. Quando não possuem família são encaminhados a locais onde possam morar
temporariamente ou alugar algum imóvel.
O local, onde foi realizada a pesquisa, atualmente acolhe 22 internos, divididos
em três casas, dispostas separadamente dentro do espaço do sítio. Porém a maioria das
atividades como administração, serviço social, cozinha, refeitório, reuniões e oficinas se
concentram na “casa grande” bem no centro da propriedade.
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Atualmente estão sendo realizadas obras no sentido de construir uma casa única
que comporte todos os internos, pois segundo a assistente social da casa, a dispersão do
espaço físico não favorece o convívio social e a reintegração.
Imagem 31 - Jesus Mestre

Acervo da autora.

O referido sítio fica num local tão afastado do centro do bairro de Santíssimo, que
dá a impressão, intencional ou não, de ser fora do contexto de uma cidade agitada como Rio
de Janeiro. Os internos experimentam um certo afastamento, físico inclusive do contexto em
que viviam anteriormente.
O caminho que dá acesso ao sítio é complexo mesmo para quem vai de carro, pois
este é feito por ruas internas do bairro. Dentro do sítio as distancias são grandes, as ruas
íngremes e pedregosas.
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Imagem 32 – Caminho 1.

Acervo da Autora.

A rua que dá acesso ao terreno da casa, tem pouquíssimo movimento. Os
moradores são silenciosos e parecem observar a vida por trás de suas janelas e portões altos.
Imagem 33 – Caminho 2.

Acervo da Autora.
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Entrando na propriedade passa-se por alamedas ensombradas, ladeadas por
árvores e cercadas por incontáveis alqueires de pastos pomares e hortas. Excetuando-se o
acolhido responsável pela portaria, dificilmente vê-se alguém.
Imagem 34 – Caminho 3.

Acervo da Autora.

Segundo o atual administrador, a casa foi construída por uma família vinda da
Alemanha buscando refúgio, no período da Segunda Guerra Mundial. A casa é envolta em
mistério, lendas, quartos ocultos e passagens secretas que segundo se diz, dão acesso a bairros
vizinhos como possíveis rotas de fuga. Inúmeras vezes ouvi relatos de internos e funcionários
de terem presenciado aparições fantasmagóricas dentro e fora da casa.
Imagem 35 – Vista frontal da casa

Acervo da autora
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As atividades como alimentação, serviços religiosos e as atividades referentes a
re-inserção do grupo são todas realizadas na casa central.
Imagem 36 – Vista lateral da casa.

Acervo da autora.

Mesmo do ponto mais alto da casa grande não há contato visual com as moradias
ou as pessoas do entorno.

4.1 - Desenvolvimento do processo.

Quando o trabalho arteterapêutico foi iniciado, era apenas um grupo de homens
com aspecto rude e nenhum zelo ou cuidado com seu aspecto externo. Como o trabalho com a
terra é uma das tarefas que cabe aos acolhidos do sítio, alguns deles chegavam para a sessão
arteterapêutica com corpos e roupas plenos de terra, e lama e muitas vezes, portando
ancinhos, enxadas e outros objetos desta natureza. Porém me chamou a atenção o fato de,
mesmo sendo um grupo grande, buliçoso e muito desorganizado, mostravam interesse pela
proposta arteterapêutica.
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A casuística deste estudo foi extraída a partir da observação e relatos dos internos
após os processos arteterapêuticos mediados pelas danças em roda brasileiras, tais como o
Samba de roda, o Coco de roda e as cirandas.
A proposta corporal como estímulo gerador das atividades plásticas foi muito bem
aceita pelo grupo, muito embora este fosse composto por homens em sua totalidade. A base
do trabalho foi o uso de danças em roda e as cantigas da cultura popular brasileira. Através da
dança, estes, puderam experienciar algo que haviam perdido pelo uso sem controle de
substancias: o uso prazeroso de seus movimentos, o controle de seus corpos. Isso se mostra
claro nos seguintes relatos:
A: “Bebia para esquecer. Fazendo essa aula esqueci de tudo sem ter que beber.
Rí, Me balancei rodei, Fiquei bem” (A. começou a beber após o infarto fulminante da
esposa.) e foi possível observar o envolvimento dos participantes tanto nas propostas relativas
á atividades plásticas, quanto nas propostas corporais.
As palavras mais freqüentes usadas por eles para definir como se sentiam no final
da atividade, foram: alegria, paz, esperança e harmonia.
Como os participantes eram em número elevado, foi necessário criar estratégias
que possibilitassem a introspecção e o centramento. A primeira (imagem abaixo) foi iniciar a
sessão com um momento de descontração com brincadeiras infantis, como soltar bolinhas de
sabão ao som de uma música infantil. Esta atividade tinha por finalidade descarregar as
tensões e a energia acumulada.
Imagem 37: Criança Interior

Acervo da autora.
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4.1.1 - Centramento.

O processo arteterapêutico fez sua conexão com a dança a partir da idéia de centra
mento. Este processo foi iniciado propondo ao grupo trabalhar em círculo ao redor de um
centro. Foi colocado para o grupo que o trabalho arteterapêutico seria sempre feito em roda,
ao redor da mesa na qual haveria sempre os quatro elementos da natureza: terra; água, ar e
fogo. Ao redor da mesa eram feitos exercícios respiratórios e de relaxamento.
Imagem 38 - Ritual.

Acervo da Autora

Ao redor da mesa iniciou-se a busca da conexão consigo mesmo e o centramento.
A proposta seguinte era olhar para dentro, conectar-se consigo mesmo. A foto acima mostra
os quatro elementos escolhidos (terra, água, fogo e terra) para simbolizar a nossa conexão
com o centro.
Imagem 39 - Centramento1

Acervo da Autora
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Ao redor da mesa e dos elementos do centro, cada um era convidado a re
conectar-se consigo mesmo. O contato consigo mesmo, seria expresso no trabalho plástico,
que representaria o ato de tomar posse novamente possibilidade de ter voz e vez na sociedade,
através da construção do “pau da fala”. O “pau de fala” é um objeto usado pelas tribos
primitivas. Quando a tribo se reunia, normalmente em roda, passava por eles um objeto, que
dava o direto de se colocar a quem o estivesse segurando naquele momento.
Imagem 40 – EXPRESSÃO

Acervo da autora

Nesse momento é colocada para o grupo a nova proposição de iniciar o trabalho,
com todos de mãos dadas.
Na seqüência do trabalho, foi proposto que caminhassem ao som da ciranda ao
redor de suas produções artísticas. E ainda com a mesma música dançassem livremente
empunhando seus trabalhos.
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Imagem 41 – União fraterna.

Acervo da autora

Imagem 42 – Contemplação

Acervo da autora
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Imagem 43 - integrando-se ao trabalho.

Acervo da autora

Como a idéia era de circularidade e a busca de um eixo, as atividades plásticas
foram pensadas também nesse sentido. Como a construção do olho de Deus. Este consiste
numa mandala tecida manualmente com fios.

Imagem 44 – Centrando o corpo

Acervo da autora
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Imagem 45 - Expressando o centramento 1

.

Acervo da autora

Imagem 46 - expressando o centramento 2

Acervo da autora

Através da construção do objeto circular, o individuo entra em contato com seu
próprio centro. No equilíbrio entre as partes, encontra seu próprio eixo. Seu equilíbrio interior.
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Imagem 47 - Expressando o Centramento 3

Acervo da autora

4.1.2 - Movimento.

O passo seguinte foi iniciar a sessão, com todos de pé em roda, fazendo os
mesmos exercícios respiratórios na busca de centramento e introspecção. Sempre bem juntos
e compartilhando energia.
imagem 48 - ritual

Acervo da autora
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Na seqüência do trabalho, foi proposto que caminhassem ao som da ciranda ao
redor de suas produções artísticas. E ainda com a mesma música dançassem livremente
empunhando seus trabalhos.
Nesse momento é colocada para o grupo a nova proposição de iniciar o trabalho,
com todos de mãos dadas.
Estar em roda é natural ao ser humano. Mover-se em roda é arquetípico, pois está
presente no ser humano desde tempos imemoriais.
A proposta para esta fase do processo arteterapeutico é o “mover-se”. Mover o
corpo físico, procurar perceber o que foi movimentado no corpo psíquico e transformar em
cor, forma e substância.
As danças populares brasileiras entram nesse contexto, para construir nexus entre
as imagens arquetípicas presentes em todos e o momento pessoal de cada integrante do grupo,
tendo em vista que boa parte deles são oriundos das regiões norte e nordeste do Brasil.
A proposta foi subdividida da seguinte forma: O coco de roda com movimentos
corporais soltos; a ciranda onde todos dançam de mãos dadas e o samba de roda onde cada um
por vez vai ao centro da roda para evoluções individuais.
Tendo a dança como estímulo gerador, o passo seguinte foi construir
plasticamente a idéia, sentimento ou emoção que ficou em cada um após a experiência
corporal.
Imagem 49 – Sentindo o movimento

Acervo da autora
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Dança não é uma tarefa fácil para um homem. Para fazê-lo, é preciso colocar de
lado preconceitos e posicionamentos de uma vida inteira. Contudo o processo propunha-se a
ir num crescente. De forma que o tocar as mãos e o dançar surgiu naturalmente.
Imagem 50 - Integrando as partes I

Acervo da autora

Imagem 51 - Integrando as partes II

Acervo da autora
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Depois de experimentar, mover as diferentes partes do corpo, chegou o momento
de integrá-las e integrar-se a elas através da dança. Conectar-se pelo movimento.
Imagem 52 – Integrando as partes III

Acervo da autora

Na seqüência, após circular os trabalhos, mover-se sozinho e dançar com os
trabalhos plásticos. O dança em roda veio como uma espécie de celebração, onde reinava um
clima de paz alegria e completude em todos.
Imagem 53 - Dançando I

Acervo da autora

Todo o processo foi baseado na idéia do centramento pelo contato com a forma
circular. Por isso o trabalho sempre era iniciado com os participantes em círculo.
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Imagem 54 Dançando II

Acervo da autora.

O movimento da dança surgiu quase espontaneamente. Dançar é orgânico e
arquetípico. Dançar conecta o homem consigo mesmo no presente, liga-o a seu passado
ancestral e projeta-o para uma possibilidade de futuro.
Imagem 54 – Dançando III

Acervo da autora.
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Muito embora a dança seja natural para o universo feminino. O processo de
dançar nestes homens possibilitou o contato entre a anima e animus de cada um.
Imagem 55 Dançando IV

Acervo da autora.

Em seu relato, G. diz “que na hora da dança era como se todos fossem irmãos.”
Imagem 56 – Dançando 5

Acervo da autora
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A espontaneidade do samba de roda liberou o movimento contido e sem espaço na
vida cotidiana.
Imagem 57 – Prazer de viver 1

Acervo da autora.

A pedido do grupo fizemos uma festa onde todos puderam dançar livremente
usando novamente os elementos cenográficos usados no ensaio fotográfico.
Imagem 58 – Prazer de viver 2

Acervo da autora.
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Utilizamos as festividades do carnaval como “pano de fundo” para a atividade
arteterapêutica. Todo o processo desembocava na produção artística. Na qual a forma circular
se apresentou espontâneamente.
Imagem 59 – Expressando alegria

Acervo da autora

Imagem 60 - Recentrando 1

Acervo da autora.
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Mesmo quando não propúnhamos a forma circular ou de fechamento, se
apresentava nos trabalho artístico.
Imagem 61 - Recentrando 2

Acervo da autora.

Diante da presença já existente desta idéia de busca de um fechamento e
circularide, incluímos trabalhos que dessem vazão a este desejo.

Imagem 62 - Semeando Sonhos

Acervo da autora.

64

Trazida a emoção à tona, passamos a fazer trabalhos arteterapêuticos para lidar
com ela. O trabalho com as imagens tem um poderoso poder curativo.
Imagem 63 - semeando sonhos 2

Acervo da autora.

O trabalho com terra e sementes possibilitou a idéia de renascer do nada, do vazio
e da morte.

Seguem-se alguns depoimentos colhidos a respeito do processo:

J.J. (44 anos)
 Gostei muito, Já tive um grupo de forró. Mas não tocava; só contratava músicos e
alugava um espaço.
 Fico leve, parece que tô em outro lugar. Lembro da minha terra o Ceará.
 Gosto de forró de acordeon arretado.
 Aqui na casa, não gostam da gente ouvir funk. Como já não gosto mesmo, prefiro
ouvir as outras.
 Não sei dançar, mas faço do meu jeito. Antes precisava da cachaça para ficar solto
agora tô melhor.
 É como se eu tivesse lá em casa... Lembro de muita coisa boa e muita coisa ruim que
tô mudando.
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C.C (52 anos)
 Ahh! Gosto muito de música, principalmente pagode e samba. Mais de samba. Eu saía
na minha escola, mas bebia muito e não tinha proveito. É isso aí...
 Gosto de pagode, samba canção e o samba mesmo.. o de escola.
 A irmã diz para a gente não ficar ouvindo certas músicas... O funk mesmo.. eu como
não gosto... prefiro ouvir meu sambinha. Ela fala que tem palavras pesadas, que não
fazem bem para a recuperação da gente. Eu como não gosto....
 Nunca tinha feito isso, não.... Mas lembro minhas andanças nos barracões de escola
de samba... Eu era importante no carnaval... Mas foi tudo passageiro, essa é minha
reflexão.
 Essa arteterapia... é muita coisa, muita coisa que vem na cabeça da gente. Na roda a
cabeça da gente vai longe e trás um monte de coisa... Arteterapia é um negócio
engraçado....

F (52 anos)
.
 Sei lá...mais ou menos...???
 Gosto de todas as músicas... mas meu negócio é com o foró.
 Gosto de ser o palhaço da turma..Sempre fui meio palhaço das
 crianças. Antes era com a bebida, agora fico alegre e normal, sem ela..
 Meu negócio é com o forró.... Danço desde os cinco anos de idade. Minha tia me
pegava á força e ficava dançando comigo. Daí aprendi, depois tomei gosto.
 Melhorou muito isso aqui.. ajudou bastante.

C.C (50 anos).
 Sei lá, sinto uma espécie de um bem...
 Evangélica, forró, louvor... Mais forró mesmo.
 No começo ficava com um pouco de vergonha... depois ficou normal.
 Fico um pouco triste, vem coisas na cabeça. Sinto o coração batendo.
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G. (58 anos)
 Parece que eu tô recomeçando..
 Romântica, sertaneja e louvor.
 As tipo funck me lembram de quando eu usava... Antigamente vinha a lembrança e um
pouca de vontade... Prá mim não é muito bom ouvir.
 Onde que eu dava a mão para outro macho? Mais ainda para dançar... Com essa
dança aqui parece todo mundo irmão...Mais amigo não sei...
 De todos os programas, o melhor é esse daqui. Me lembro de mim brincando de
reizado com 12 anos.

M (34 anos).
 É como me “enraizar”. Estou aqui para me “enraizar” e colher os frutos lá fora...
Frutos bons.
 Forró, reggae, MPB e Cazuza. Sempre gostei muito de forró. Ia muito na feira de São
Cristovão.
 Quando vivia na rua roubava e ouvia muito Funk. Ficava doidão, não via nada. Às
vezes não gosto, depende.
 Antes ficava meio com vergonha... Agora mais ou menos.
 Foi muito bom o que esse momento me trouxe uma pequena tristeza, não sei explicar.
Não sei explicar o que foi... Mas me lembrei da minha cidade... A solidão no meio de
tanta coisa boa que Deus me dava... E agora tô aqui no meio do mundo... È para
refletir...
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Foi possível observar alguns indícios que me permite supor que houve algum
avanço qualitativo no grupo, principalmente no que diz respeito à relação com seus corpos. O
que antes parecia apenas um território dominado pela dependência insana de drogas, agora já
enseja possibilidade de mudança. O corpo vivenciou o prazer do movimento. A possibilidade
do prazer saudável.
O uso indiscriminado das drogas, tampona os sentidos, anestesia o corpo e destrói
a auto estima. O sujeito perde o controle e os contornos de seu corpo. A vivência corporal
através das danças em roda, indica uma nova possibilidade para um caminhar consciente, pois
possibilita o centramento psíquico.
Considerando que o enfrentamento da problemática do uso de drogas e do
sofrimento individual e coletivo causado por estas, os resultados apontam na direção de que a
arteterapia associadas aos processos corporais, contribuem grandemente para que o indivíduo
se reintegre internamente.
No decorrer do processo vários conteúdos inconscientes vieram a tona sob a
forma de lembranças, sonhos e conteúdo imagético.
A Persona constitui a máscara social que se amolda de acordo com cada situação.
Dentro deste contexto a droga e a vida na rua exercem o papel de máscara social que tampona
a realidade por vezes dura e amarga de perdas, sofrimentos e fracassos.
Cada indivíduo tem de lidar com sua “sombra”. Ela é receptáculo de um potencial
infinito inimaginável e forte. Porém como tudo na vida possui dois lados. O uso de drogas,
bem como a vida sem regras na rua constitui um mergulho no lado negativo da sombra. No
decorrer do processo arteterapêutico a sombra se manifestou muitas vezes sob a forma da
explicitação de medos e no relato da visualização de espectros na casa. Cada um precisava
lidar com seus próprios fantasmas. Reais ou não.
O material do inconsciente de cada um apareceu nos trabalhos, como relato vivo
da dura realidade das ruas. O interno W. constrói plasticamente uma arma e explicita
claramente o desejo de se proteger com ela.
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Imagem64 – medo

.
Acervo da autora

Dançar é algo natural para o universo feminino. Ao dançar no processo
arteterapêutico os internos da casa, todos homens, puderam harmonizar e equilibrar as forças
entre “anima e animus” presentes em todos nós.
A memória ancestral presente no inconsciente coletivo se manifestou no momento
em que dançavam em roda pois este momento cada um se conectava consigo mesmo e com
sua ancestralidade. Cada um, se movia com respeito reverencia e naturalidade de quem já
havia experimentado o ato de dançar em roda coletivamente como forma de celebração,
mesmo sendo uma memória inconsciente.
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Imagem 65 – Celebração

Acervo da autora

Segundo Calia (2006.p.45) as imagens arquetípicas irão estabelecer uma ponte
entre o inconsciente e a consciência refletindo a situação do indivíduo.
O momento reservado para o ensaio fotográfico trouxe uma serie de arquétipos e
trabalha-los plasticamente possibilitou a despotencialização de nódulos de energia acumulado.
F. encenou o palhaço.
Imagem 66 – O palhaço.

Acervo da autora
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Durante o processo arteterapêutico alguns internos relataram ter tido sonhos e
fortes rememoração na sua maioria trazendo o conteúdo da vida que levavam antes de
ingressarem na vida na rua e no uso das drogas.
Ao se referir a força do símbolo Calia (2006,p.35) diz que quando a mente explora
uma imagem simbólica, esta o conduz a idéias que até então estavam fora do alcance da
razão. Fato este endossado pela preferência de produções artísticas com a forma circular. A
forma circular representa a busca da inteireza psíquica. Ao recriá-la plasticamente cada
interno galgava remontar seu “eu” fragmentado para poder visualizar-se inteiro a través de sua
produção artística. O processo arteterapêutico refaz a conexão com o “ego” que foi
enfraquecida pela falta de contorno da vida na rua, e pela drogadição. Bem como, coloca o
indivíduo no caminho da descoberta de seu processo pessoal de individuação e encontro com
seu self. A individuação representa o encontro com a inteireza psíquica, só alcançado através
da descoberta do potencial intrínseco de cada um. A individuação torna o indivíduo o ser
completo que nasceu para ser.
Imagem 67 – Círculo Sagarado 1

Acervo da autora

A busca desta inteireza, se reflete na expressão de formas que buscam alguma
forma de fechamento.
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Imagem 67 – Círculo Sagarado 2

Acervo da autora

Os resultados foram muito satisfatórios, pois se confirmaram as hipóteses:

*Achar o próprio eixo ao redor do círculo na dança coloca o indivíduo no
caminho do encontro com o próprio self.
*Com a dança se experimenta a inteireza de corpo e psique.
*As propostas corporais baseadas na cultura popular brasileira trouxeram á tona
imagens arquetípicas que os fizeram pensar sua própria condição humana.
*Através da dança os participantes puderam experimentar novamente o uso
prazeroso e consciente de seus corpos.
*A dança em roda pode ser um valioso instrumento para o processo
arteterapêutico.
Devido as limitações no que diz respeito ao tempo, e a evasão do grupo,
recomenda-se estudos complementares principalmente no que diz respeito aos efeitos do uso
da dança como processo na arteterapia:

*Uma faixa etária mais homogênea.
*Realizar sessões mais freqüentes.
*Um grupo que possibilitasse um acompanhamento mais contínuo.
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