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RESUMO

Este trabalho apresenta a importância do sonho como elemento criativo na constituição
psíquica, e a arteterapia como facilitadora da conscientização e expressão na passagem
adolescente. Neste contexto será abordado o “sonho acordado”, aquele capaz de
conduzir o sujeito ao seu núcleo mais interno e ao mesmo tempo à sua mais elevada
imaginação.
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ABSTRACT

This work shows the importance of the dream as a creative element in the psychical
constitution and the art therapy as a facilitator of the consciousness and of the
expression during the adolescent phase. In this context we will talk about the "waking
dream" which may take people to their inner core and at the same time to their highest
imagination.

Key words: creative dream; art therapy; adolescent; imaginary; psychic.
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APRESENTAÇÃO

Figura 1

“Nunca se afaste de seus sonhos, pois se eles se forem,
você continuará vivendo, mas terá deixado de existir."
Charles Spencer Chaplin

A arteterapia entrou na minha vida como uma simples coincidência. Esses
acasos que não sabemos explicar. Através da fala apaixonada de uma amiga muito
querida fui levada a experimentar e reviver meu veio artístico, sim por que não, todos
temos esse núcleo criativo que se expressa através das artes. Durante nosso diálogo,
relatou como havia sido a primeira aula de “contos”. Não resisti, falava de mitos
africanos, gregos e outros. Passei a ouvi-la ainda mais instigada, sempre me interessei
pelos mitos e seus conteúdos arquetípicos. Em seu discurso mencionava a certeza de
que eu adoraria este tipo de curso. Há muito tempo já sabia desta linha de estudos e até
conheci alguns amigos que se formaram nesta mesma instituição. Curiosamente ainda
não havia despertado nenhum interesse de aprofundar este conhecimento. Durante
aquele encontro alguma transformação se fez e em mim senti que seria um caminho a
ser trilhado para o meu crescimento profissional e individual. Decidi olhar de perto o
conteúdo e experimentar um encontro com os materiais no workshop de apresentação.
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Minha surpresa se deu logo no momento inicial em que encontrei um ateliê
como espaço institucional. Esse era um fato novo em minha trajetória de estudante. O
ambiente informal me fez agir espontaneamente, com simplicidade e alegria a cada
material experimentado. Descobri os pincéis, como se fossem velhos conhecidos.
Deixei-me levar pelo prazer das cores e possibilidades com a tinta. No final do dia tive a
certeza que desejava vivenciar e aprofundar este processo, com a emoção de quem
resgata períodos longínquos em que desenhar, pintar, modelar e até mesmo escrever
foram expressões livres.
Inicialmente respondia para mim que o motivo de incluir esta pós-graduação em
minha vida seria o meu trabalho com adolescentes e grupos terapêuticos. No decorrer
das disciplinas fui penetrando em universos simbólicos que a mim permitiram
inovadoras possibilidades de expansão e novas descobertas. Talentos antigos foram
resgatados e novas formas de expressões foram incorporadas. Dentro deste contexto,
estudamos conteúdos psicológicos, artísticos, sociológicos e até antropológicos. Em
todas as propostas havia uma investigação do sujeito singular em sua subjetiva
constituição psíquica.
Ainda no início do curso, uma das disciplinas nos levou à confecção de um
estandarte. Esse trabalho transportou-me para contatos ideológicos de uma adolescente
há muito esquecida, mas vital dentro de mim. No material escolhido havia também a
construção minuciosa do meu desejo. A denominação do grupo imaginário que
representei, “Unidos do Brasil na Esperança”, falou de um lugar interno que ainda
acredita na possibilidade humana de ser feliz e transformar a realidade. A imagem ao
centro da bandeira apresentou um sol surreal, surgindo da casca quebrada de um grande
ovo. Percebi que neste processo também renascia em mim o sonho de um mundo capaz
de acreditar na vida e nas relações.
Desta forma, redescobrindo meu ser sonhador, nasceu o tema desta monografia.
A possibilidade de contato, através da arteterapia, com a essência sonhadora existente
em todo humano. A importância da dimensão onírica nas diversas fases e escolhas que
marcam a trajetória de cada sujeito. Tornou-se claro também que este sonho estrutura a
singularidade e funda conteúdos psíquicos na passagem do jovem para a vida adulta.
Assim, foi incorporada neste estudo, uma experiência arteterapêutica com jovens
adolescentes. Através dos materiais artísticos e da escrita criativa serão instigados, em
uma série de encontros, a contatarem com seus mais profundos sonhos.
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Arrisco dizer que este trabalho nasceu do resgate de conteúdos psíquicos que
vêm estruturando minhas escolhas em importantes momentos da vida. Sonhar, mesmo
quando a realidade objetiva apontava como mero devaneio, impulsionou-me a continuar
caminhando. Sou uma sonhadora, acredito no ser humano e na sua capacidade de recriar
a realidade, por mais que pareça impossível. Confio na capacidade natural da vida
seguir seu rumo, ao encontro da harmonia simples de viver. Da mesma forma, cada
pessoa em seu processo individual pode estar no caminho da integração e unicidade de
seu ser. Como supôs em sua obra, Jung apresenta um humano capaz de atingir a
individuação através do contato profundo com sua essência.
Reconheço em mim um alguém que sonha e acredita na criação de um mundo
melhor, embora com plena consciência das profundezas e dificuldades dos obstáculos.
Constato portas e janelas da aventura humana se abrirem, como pontes transitórias entre
a utopia e o mundo real. A liberdade de existir, no prazer de estar em cena, não como
coadjuvante, mas assumindo o roteiro da própria história como agente transformador.
Espero que este trabalho possa ser uma semente a ser germinada. Como um rio que na
sua simplicidade, apenas segue o próprio caminho, confiando que este seja o seu destino
no plano maior do universo: nutrir de vida os lugares por onde passa.
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INTRODUÇÃO

Figura 2
“Nunca é alto o preço a pagar pelo privilégio de
pertencer a si mesmo...”
Nietzsche

Esta monografia pretende estudar a práxis arteterapêutica como facilitadora da
expressão e apropriação da essência sonhadora do Ser, considerando a importância do
sonho e da criatividade como fontes nutridoras na constituição psíquica do sujeito em
todas as etapas de sua vida. Utilizaremos no decorrer desta pesquisa alguns termos, tais
como: sonho, devaneio, sonho criativo, sonho acordado, devaneio criativo, experiência
onírica, essência sonhadora e a arte de sonhar. Todas essas expressões estão
intimamente relacionadas entre si, compondo uma idéia axial que perpassa todo o
trabalho. São variantes que remontam a mesma idéia central do sonho como elemento
constituinte na dinâmica humana da imaginação, na arte de construir, expressar e
ressignificar a vida.
Embora possamos pensar em tais manifestações com diferenças conceituais,
iremos perceber que serão abordadas em vários momentos como conceitos semelhantes.
Como será esclarecido no decorrer dos capítulos, nos deteremos no sonho acordado,
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aquele capaz de transpor o sujeito ao seu mais interno e ao mesmo tempo à sua mais
elevada imaginação. Pensaremos neste fenômeno humano como uma experiência de
êxtase e encantamento, materializando sua poesia simbolicamente, através dos materiais
artísticos.
Nosso estudo monográfico se divide em quatro capítulos para melhor
compreensão sobre o tema proposto. No primeiro capítulo procuramos discorrer sobre o
sonho como fonte humana de expansão e apropriação do processo criativo. Abordamos
a arte de sonhar a vida como sendo um fator de saúde biopsicossocial através do contato
com a capacidade criadora existente em cada indivíduo. Ainda neste primeiro momento,
buscamos mostrar a importância da criança interna como fonte de vitalidade e
expressão. Finalmente, nesta etapa, apresentamos o sonho relacionado a um dos mais
complexos conceitos junguianos, a individuação psíquica. Falaremos sobre o devaneio
criativo como um veículo que possibilita este caminho em busca da integração,
ressaltando que o ponto de chegada é o próprio trajeto.
Para esta parte do estudo utilizaremos o pensamento do filósofo francês Gaston
Bachelard, através de suas idéias a respeito das imagens poéticas oferecidas no
devaneio que emerge habitualmente na consciência. Seguindo este percurso do sonho
como fonte criadora, nossa pesquisa se direciona primordialmente para a arteterapia,
que em sua prática se coloca como facilitadora para a manifestação do sonho criativo.
Através do espaço para a expressão imagética, a arteterapia passa a assumir um
importante papel na possibilidade terapêutica de estruturação psíquica e conformação
de um sujeito que se apropria de seu desejo e singularidade.
No segundo capítulo direcionamos nosso olhar para o universo adolescente,
foco principal de nosso estudo, na constituição de seu imaginário neste momento
social. Não nos aprofundamos na contextualização histórica, fundamentando nossa
pesquisa no jovem em sua passagem para a vida adulta e o seu contato com o universo
criativo. Abordamos as dificuldades desta transição para a vida adulta, em seus
conflitos internos e externos. Penetramos neste estudo do imaginário juvenil e a
necessidade de contornos para o jovem lançado em meio a diversos estímulos
sensoriais deste momento social. Ainda neste item falamos da importância dos ritos,
coletivos e pessoais, para esta demarcação de seu caminho e individualidade.
Tentamos esclarecer como o sonho, em seu processo imaginativo, permite ao
sujeito, através da internalização de imagens, a construção de seus projetos de vida.
Abordamos ainda a importância dos laços grupais no fortalecimento para este trânsito
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rumo a um mundo ainda desconhecido, apenas sonhado da maturidade. Neste
momento buscamos demonstrar como a formação de alianças coletivas permite a
expansão do jovem, movimentando imagens reguladoras da cultura, transformando o
sujeito e o meio.
No terceiro capítulo buscamos elucidar o processo arteterapêutico, com
abordagem junguiana, como estudo da constituição simbólica do psiquismo humano.
No primeiro momento falamos sobre este campo de estudo, sua prática terapêutica na
proposta de expansão e consciência diante da materialidade de imagens. Seguindo este
pressuposto tentamos esclarecer esta leitura simbólica através do embasamento
junguiano. A arteterapia, nosso campo de pesquisa, pretende através da produção de
imagens, a ampliação de símbolos inconscientes, apresentando-se como um espaço
aberto para a manifestação do sujeito em sua mais profunda subjetividade.
Como parte integrante desta investigação, incluímos no quarto capítulo
encontros com um grupo de jovens pertencentes à faixa etária da adolescência, para
fins de ilustração, na expectativa de verificarmos o processo de aproximação com o
seu universo sonhador. Neste grupo, os jovens foram instigados a contatar, mediante
linguagens artísticas, com os seus sonhos e devaneios, passados e futuros. Através das
manifestações imagéticas, estimulamos uma aproximação com seus símbolos pessoais
e coletivos constituintes de sua estruturação psíquica. Utilizamos a arteterapia como
possibilidade de expressão e materialidade dos sonhos organizadores do momento e
das escolhas futuras. Investimos na concepção de criações espontâneas - fonte de
manifestação dos sentimentos e emoções - que servirão de alicerces para seus projetos
de vida.
Trata-se de um grupo de jovens de classe média do Rio de Janeiro, em idade e
estudo para o vestibular. Este grupo, que percorreu o total de sete encontros,
autorizou, através de seus responsáveis, a apresentação deste material para fins
didáticos. Percorremos com relatos e imagens obtidas durante as sessões os caminhos
deste breve processo, embora rico no conteúdo, em arteterapia. Tentaremos mostrar os
objetivos, formação, ritual seguidos nos encontros e os percursos do grupo até o seu
fechamento. Incluímos, em anexo, os relatórios e imagens dos encontros. Vale
ressaltar que esta experiência prática foi a fonte inspiradora para as especulações
teóricas deste trabalho. A convivência com estes jovens, diante de toda a
disponibilidade interna do grupo, nos deu não apenas o percurso, mas
primordialmente nosso material criativo.
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Este capítulo se dividirá em três etapas para melhor compreensão da proposta
de trabalho vivenciada com estes jovens. A observação dessas vivências relacionais,
com o todo e com o próprio indivíduo, forneceu o campo investigativo para nossa
pesquisa. No primeiro momento abordaremos a constituição do grupo, os objetivos de
trabalho e a importância do setting para a implementação arteterapêutica. Na segunda
parte, aprofundaremos os conteúdos vividos no processo grupal, apresentando o
crescimento coletivo e a importância deste vínculo. Por fim, como finalização desta
parte do estudo monográfico, nós decidimos selecionar o percurso de dois dos jovens
participantes deste contexto para o aprofundamento didático do que pretendemos
examinar. Esta etapa aspira ilustrar, uma breve demonstração da possibilidade prática
da arteterapia na edificação e consciência do sonho como fonte criativa para a
passagem juvenil em direção ao universo adulto.
Para este e os demais capítulos nos apropriamos do pensamento de Bachelard,
como já mencionamos, bem como outros autores, relacionados à arteterapia e à teoria
junguiana. Entre os mais utilizados podemos citar a arteterapeuta Ângela Philippini,
em duas de suas obras, a Dra. Nise da Silveira, o pensador Carl Gustav Jung, autores
neo-junguianos como Polly, Dawson, Laplantine e Trindade no estudo do imaginário
social.
Esperamos que nossa investigação possa representar um ponto de partida para
aqueles que estejam interessados em estudar o sonho como mecanismo de arte diante da
vida. A arteterapia em seu processo imagético permite ao sujeito sonhar sua existência
em todo o potencial poético da imaginação. Este seria o caminho de encontro e
fertilidade na produção de saúde do corpo e da alma. Embora tenhamos consciência da
complexidade do tema, convocamos a todos os interessados que sonhem conosco nesta
trilha semeada de poesia.
Nossa pesquisa pretende abordar a necessidade humana de olhar adiante do que
se manifesta como realidade presente. A este olhar podemos chamar sonho. Não o
sonho noturno ao qual facilmente nos reportamos, mas ao processo criativo do devaneio
acordado. Ao seguirmos o pensamento de Bachelard, entendemos que no sonho noturno
nos é permitido rever os processos inconscientes. O sonho dos devaneios,
proporcionado pelas imagens poéticas, objeto de nosso estudo, mantém contato direto
com a consciência de vida. Na proposta de Bachelard, este seria o resultado de
conteúdos do coração e da alma.
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A função primordial do devaneio se apresenta em reviver lembranças e sonhos,
utilizando a força e vitalidade existente em toda a construção subjetiva do sujeito1. Para
que ocorra esta revivescência é necessário entregar-se ao puro e simples movimento
devaneador. Esta “dilatação psíquica”2 proporciona ao sonhador a sensação de
assentamento na tranqüilidade da criação. O contato com este lugar interno de
aconchego traz à memória o descanso de imagens que nutrem e recriam a imaginação.
Nesta proposta, os pontos não se fecham, ou sequer se definem; ao contrário, abre-se
um campo rico em possibilidades, novas configurações e significados.
Assim, olhar para o futuro guarda em sua energia a condição de retornar a todas
as experiências pregressas de uma existência, ao mesmo tempo em que permite a noção
e aprofundamento das edificações do momento. O ato de sentir novamente as
experiências anteriores vincula as imagens do que ainda está no desejo, interligando as
condições reais do instante e os sonhos que marcam o futuro a ser construído. Este fator
de diferenciação constitui um dos principais mecanismos criativos do psiquismo
humano. As construções futuras necessitam desta relação com a história individual e
cultural de cada sujeito para que se solidifiquem.
Este movimento não busca soluções, mas acima de tudo a consciência de uma
vida. Nos sonhos de uma existência não cabe a promessa de felicidade, mas a
serenidade que se encontra no contato com o núcleo transformador inerente a todos os
indivíduos. Seguindo a perspectiva desta filosofia, o processo de criação humana
necessita da arte como fonte expressiva. Para um sonho tomar forma e materialidade
vale-se das diversas possibilidades artísticas como a pintura, o desenho, a modelagem e
a linguagem poética. O caminho da personificação artística auxilia na abertura dos
canais de abstração que orientam e conduzem o curso da inventividade. As imagens
produzidas configuram a singularidade de cada sujeito e o possível contato com sua
essência. Este encontro com sua unicidade apresenta a cada ser a trajetória do herói
interior em sua construção.
Este herói que reside em cada pessoa está presente como busca incontida de
saúde e preservação da integridade psíquica. A ligação entre o momento presente em
suas demandas e construções mantendo o olhar cuidadoso e investido para o que ainda
vai chegar segue o fluxo dos sonhos. Assim como nos sonhos criativos, a reflexão das

1

A este processo a teoria junguiana denomina Individuação, olhar em direção ao futuro para tornar-se o
que sempre foi. Este seria o caminho da unicidade do sujeito, o encontro com sua inteireiza.
2
BACHELAR, Gaston. (2006) A poética do Devaneio. p. 99.

9
escolhas do momento navega em direção ao interior das coisas, ampliando o horizonte
que segue para o mundo que ainda poderá surgir. Esse processo carrega em seu bojo a
responsabilidade pelas conseqüências positivas ou negativas das seleções exigidas no
momento atual.
A passagem para uma atitude madura diante da vida está demarcada exatamente
pela possibilidade do sujeito de se colocar adiante dos fatos reais. Quando este
indivíduo consegue se posicionar além de seu desejo instantâneo pode ver-se na reação
do mundo diante de suas atitudes. Este seria o princípio da formação ética e da
cidadania. Veremos este processo com bastante nitidez no capítulo que esboça uma
experiência com jovens na transição para a vida adulta. Ao mesmo tempo, o sujeito que
se permite contatar de forma ampla o seu lugar no mundo, facilita a expansão necessária
para construir o palco dos sonhos e de sua individualidade.
Manter-se atento, abrindo os sentidos, possibilita que a imaginação criativa
dinamize os sonhos mais internos, que se apresentam no devaneio. Estamos nos
referindo a uma fonte criadora que se configura como a liberdade do ser concedida ao
seu criador. Isso se transforma em uma capacidade de sonhar e construir um mundo
ainda não vivido. Para Bachelard, este caminho inaugura seu trajeto ainda na infância,
quando a criança permite, em sua independência criativa, produzir um imaginário
próprio de sua percepção da realidade. Portanto, sonhar pode ser considerado a principal
fonte emancipadora do eu. A liberação vivida no devaneio criativo ilumina o momento
presente, clarificando a existência de projetos futuros, em imagens que chamamos de
possibilidades.
Ao sonharmos o que projetamos para uma vida futura, também reencontramos o
que nesta trajetória nos sonhou. A construção deste lugar adulto e autônomo necessita
do contato profundo com a criança interior que existe em cada um. Como já
mencionamos anteriormente, para reviver o passado é preciso o vínculo com o fio dos
sonhos. Ao mesmo tempo, para se abrir o canal da criação sonhadora é necessário a
consciência da história que nos acompanha. Para Bachelard a infância é a morada
primordial do devaneio criativo. Manter a sintonia com esta revivescência apresenta um
sujeito apropriado de seu mundo interno e de todo o conteúdo que lhe diferencia:
ao sonhar com a infância, regressamos à morada dos devaneios, aos
devaneios que nos abriram o mundo. É esse devaneio que nos faz primeiro
habitante do mundo da solidão. E habitamos melhor o mundo quando o
habitamos como a criança solitária habita as imagens. Nos devaneios da
criança, a imagem prevalece acima de tudo. As experiências só vêm depois.
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Elas vão a contravento de todos os devaneios de alçar vôo. A criança
enxerga grande, a criança enxerga belo. O devaneio voltado para a infância
nos restitui à beleza das imagens primeiras.3

Entregar-se ao devaneio de forma autêntica significa em última instância a
permissão interna para o encontro com a essência única. Segundo Bachelard o processo
de construção da identidade passa pelo contato com o encadeamento de nossa história.
Este fio condutor que nos leva a narrações do outro, e que nos impregna como verdade
acerca de quem realmente somos.4 Pelo devaneio podemos alcançar núcleos primários,
em mergulhos que permitem a integração dos elementos heterogêneos do sujeito em um
todo. Ao mesmo tempo será exatamente através destes mergulhos que o ser poderá se
liberar da história construída. Neste movimento o sujeito torna-se capaz de admitir ao
mundo o que realmente deseja e não a cópia do que o mundo desejou para ele.
A solidão da infância é seletiva, necessita do devaneio como ligação entre o
mundo real e o verdadeiro eu. Segundo Bachelard, quando retornamos a este ser
sonhador preservamos esta criança capaz de escolher com a alma, independente da
etapa da vida externa. Nesta solidão infantil está a paz necessária para um caminho a ser
percorrido internamente. O sonhador infantil que existe em cada adulto liga o real ao
imaginário. Este imaginário não se trata de um simples ato de fuga, mas do alimento
restaurador que une o universo das imagens sonhadas e as imagens reais. Viver
intensamente este processo criativo, nascido da essência sonhadora, cria e recria a
história cotidiana em todos os seus momentos.
A importância da preservação do sujeito sonhador apresenta-se como
fundamental por toda a vida, mas podemos verificar especialmente este fato na
passagem adolescente, objetivo de nossa pesquisa. Nesta etapa da vida, o sujeito ainda
está em pleno contato com este universo infantil, tendo que despedir-se de sua criança e
assumir um mundo adulto. As experiências internas do jovem adolescente borbulham
intensamente com lembranças muito presentes da fase anterior. Logo, a possibilidade de
sonho se restringe a um espaço permitido na turbulência das exigências externas.
O sonho necessita da calmaria de águas profundas e serenas. Por isso é tão
difícil, e ao mesmo tempo importante, permitir ao jovem o encontro com sua natureza
sonhadora. Bachelard nos fala poeticamente desta dificuldade juvenil: “e o sonhador
bem sabe que é preciso ir além do tempo das febres para encontrar o tempo tranqüilo, o

3
4

BACHELAR, Gaston. (2006) A poética do Devaneio. p.97.
Cf. Ibid. p.92.
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tempo da infância feliz em sua própria substância”.5 Nesta passagem, o encontro com os
sonhos da infância permite o contato com uma vida imaginada. Esta seria uma forma
salutar do devaneio, trazendo ao jovem o aconchego necessário para uma passagem sem
perdas abruptas. Os sonhos servem como continente protetor para a construção do
sujeito adulto.
Nas importantes transições da vida, nos parece primordial a consciência deste
ser sonhador. Alcançar a criança e a infância que nos habita, possibilita potencialidades
para as edificações determinantes da vida adulta. Quando sonhamos a criança que
fomos e que guardamos, preservamos imagens que sustentam o ser nas dificuldades
presentes.6 Devanear amplifica o real, alcançando o universo irreal. Essas construções
retiradas do núcleo mais criativo tornam-se constituições psíquicas. Utilizando-se da
psicologia das profundezas, Bachelard nos fala da infância como arquétipo7 da criança e
da “felicidade simples”.
Esta construção teórica nos fala deste arquétipo básico da vida, como registro
ontológico do psiquismo humano. O arquétipo da criança divina8, advindo do
inconsciente coletivo, emerge através de símbolos reguladores e constituintes dos
conteúdos individuais. Segundo o autor, o sonho guarda em si a possibilidade de
revitalizar e movimentar o potencial dos arquétipos. Isto significa dar movimento
simbólico e singular para este conteúdo psíquico. Através das lembranças, sejam de
nossas experiências individuais (história particular) ou da cosmicidade (conteúdos
universais) de registros da própria espécie, abre-se a porta para o sonho. Este ser
essencialmente sonhador se apresenta diante desta energia vital que regula e proclama
sua consciência e libertação.
A função imaginativa reconhecida na psicologia analítica de Jung, utilizada por
Bachelard, pode ser compreendida como um reconhecimento da essência e constituição
psíquica do sujeito. Este auto-retrato do inconsciente apresenta-se nos sonhos e
devaneios de cada indivíduo. A obra da analista junguiana Nise da Silveira, nos mostra
com clareza que

5

BACHELAR, Gaston. (2006) A poética do Devaneio. p.105.
Cf. Ibid. p.94.
7
Jung nos fala do conceito de arquétipo como uma imagem inata do inconsciente coletivo. Essas
representações instintivas e arcaicas são matrizes universais cuja semelhança independe, na história da
humanidade, de diferenças culturais e históricas. Os arquétipos terminam por contribuir também para a
formação de símbolos constitutivos do inconsciente individual.
8
Este arquétipo descrito pela Terapia Analítica pode ser comparado na proposta bachelardiana como a
“criança feliz”, existente no mais profundo da essência humana, nutrindo o “Devaneio Poético”.
6
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a psicologia junguiana reconhece na imagem grande importância, bem como
nas fantasias e nos delírios. Jung vê nos produtos da função imaginativa do
inconsciente auto-retratos do que está acontecendo no espaço interno da
psique, sem quaisquer disfarces ou véus, pois é peculiaridade essencial da
psique configurar imagens de suas atividades por um processo inerente à sua
natureza. A energia psíquica faz-se imagem, transforma-se em imagem.9

Assim, esta capacidade imaginativa, traduzida pelos sonhos identifica e
apresenta o sujeito ao mundo. Para Jung as raízes da configuração psíquica estão
vinculadas aos aspectos míticos e suas imagens arquetípicas. Estes conteúdos do
inconsciente coletivo exprimem a linguagem simbólica. Quanto maior o contato com os
símbolos que emergem através dos sonhos, devaneios e imaginações, mais próximo
estará o sujeito de sua essência psíquica.
Este ser filosofal10 que reside no íntimo de cada pessoa sonha e transporta a vida
para além da realidade, embora estruturado na história vivida. A capacidade de refletir
sobre o momento presente permite ao indivíduo ultrapassar seus limites internos e
externos. No devaneio o processo criativo se lembra, não apenas na memória dos fatos,
mas enleva os desejos profundos que ressurgem com vida. Esta vitalidade
experimentada no sonho precisa de um canal para expressar-se. Encontra na imagem
representada através das artes ou da poesia um instrumento para sua expansão e
materialidade.
Estamos falando de um processo que se inclina em direção à consciência. Este
devaneio criativo segue os caminhos da poesia. Na liberdade poética, o sonhador é
passível de encontrar núcleos que a razão não alcança. A conquista da reflexão através
deste contato com sua poesia interior age como facilitadora para o crescimento psíquico.
Este também seria o caminho para a formação do sentido pessoal e social do sujeito que
não segue as determinações externas, mas sonha e realiza este mundo desejado. Nesta
expansão criativa, ocorre a costura de fragmentos do ser que se perderam ao longo da
vida. O direito de sonhar como fonte de criação, sem o compromisso explícito de que
isto se traduza em um produto a ser consumido e aprovado socialmente.
No decorrer de todo o trabalho falamos sobre a importância do sonho como
canal de expansão, construção e criatividade. Este sonho livre em sua particularidade e
unicidade segue como um importante regulador do psiquismo humano. As imagens
produzidas na singularidade subjetiva de cada existência configuram o lugar ocupado
9

SILVEIRA, Nise. (1992) O Mundo das Imagens. p. 85.
Entende-se como ser filosofal, o sujeito interno em busca do caminho da integração psíquica. Este ser
livre para criar apropria-se do saber interior como forma de transformação de maneira semelhante à pedra
filosofal dos alquimistas.
10
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pelo indivíduo no mundo de suas escolhas. Na expressão das imagens explicitam-se a
significação da rede simbólica e dos aspectos emocionais relacionados ao sujeito. Nesta
integração entre os processos internos e a demanda externa, entre os aspectos racionais e
os conteúdos internos, entre os sonhos e a realidade, torna-se viável o percurso que
procura encontrar a essência e originalidade únicas a cada indivíduo.
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CAPÍTULO I

O SONHO COMO FONTE DE EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO E
CRIATIVIDADE

Figura 3
“Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das
coisas que foram sonhadas e não se cumpriram."
Carlos Drummond de Andrade

Procuraremos nesta etapa da pesquisa aprofundar a importância do sonho como
possibilidade de contato com a capacidade de criação existente em cada pessoa.
Estamos falando do potencial criativo que permite a realização de projetos futuros
atingindo direções que somente o sonho alcança. Este ser sonhador sobrevive ao tempo,
alimentando a criança interna que expande a essência criadora. A criança interna
permanece vital, seguindo seu caminho em busca da expansão, independente da idade
cronológica que se configure. O sonho como elemento criativo existe como um centro
necessário na construção do imaginário constituinte e regulador do psiquismo. Podemos

15
inferir que este seria um dos mecanismos naturais da busca e conquista de eixo da
energia libidinal11 que impulsiona o sujeito em direção à vida.

1.1 – A arte de sonhar a vida – um fator de saúde biopsicossocial
“Nunca teremos visto bem o mundo se não tivéssemos
sonhado aquilo que víamos”.
Gastón Bachelard

Este devaneio, em contato pleno com o universo psíquico, abre caminho para
que se apresente o artista existente em cada um. Seguindo em direção ao rastro do poeta
interior, esta forma de contato nos faz reconhecer núcleos impregnados de emoção.
Muitas vezes estes conteúdos chegam como forma melancólica, de um tempo que não
volta ou de um tempo que ainda não se viveu. Seria a saudade do que ainda não
aconteceu. Este material surge de camadas inconscientes com toda força da libido, em
imagens muitas vezes não reconhecidas pelo pensamento. A poesia voltada para a
liberdade da imaginação possibilita que se traduzam em arte esses conteúdos carregados
de energia. Estamos nos referindo a uma manifestação inconsciente de expressão, que
chega ao consciente como formas simbólicas.
Este movimento de grande fonte inovadora e criativa, carregado de imagens
inatas da psique, necessita incessantemente de contato e expansão. Como uma árvore
necessita de suas raízes para que possa crescer e frutificar, também o psiquismo humano
necessita de sua mais profunda força pulsional para que seus conteúdos simbólicos
alcancem a consciência. Quando se tenta, através de processos repressivos deter esses
elementos oriundos do inconsciente, incorre-se na possibilidade de adoecimento com
destruição interna ou externa.12 Este potencial destrutivo pode se manifestar
individualmente ou mesmo no coletivo. A quebra deste contato com os aspectos
inconscientes individuais e coletivos pode levar em última instância à fragmentação
psíquica ou mesmo à produção de uma sociedade de estrutura psicótica.
Como falamos nos primeiros momentos desta pesquisa, a sociedade possui um
potencial criativo que se apresenta em sua força coletiva. Estamos inseridos em um
11

Este termo introduzido pela teoria psicanalítica nos fala da energia sexual que movimenta os processos
psíquicos. Jung amplia este conceito trazendo os instintos da libido como força criativa que conduz
ativamente símbolos e conteúdos que englobam a história do indivíduo e a memória da humanidade.
12
SILVEIRA, Nise. (1992) O Mundo das Imagens. p.86.
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determinado contexto, logo, cada indivíduo responde ativamente a este chamado sem
grandes reflexões dos caminhos a serem seguidos. Neste momento social em que a
velocidade demanda uma eterna busca de conquistas inalcançáveis, o tempo de contato
com os conteúdos intrínsecos ao funcionamento psíquico parece dispensável. Este
poderia ser um momento em que os vínculos sociais e coletivos encontram-se
fragmentados, estruturando um rompimento que causa processos de agressividade.
A sociedade também apresenta um corpo. Funciona como um organismo vivo,
pulsante e carregado de imagens constituintes de sua energia psíquica. Cada cultura traz
em seu inconsciente grupal o imaginário que a rege. Neste momento social, que
Bauman classifica como “modernidade líquida”, a fluidez escorre como a tentativa de
chegar rapidamente ao novo, mas também com a possibilidade de seguir por caminhos
sem o contato do desejo. Esta fluidez pode ser uma imagem bastante interessante se
estiver vinculada à consciência, que age como continente necessário para sua trajetória.
Através do sonho como elemento criativo, a sociedade se permite um contato com os
seus mais profundos conteúdos. Esse contato torna possível a transformação do
comportamento de seus indivíduos. A cultura em interação com suas imagens – história
presente e os arquétipos coletivos – teria a capacidade de resgatar um organismo vital,
passível de transformações e auto-regulação. Esta fluidez das águas conquistaria nos
sonhos coletivos o contorno necessário para que o manancial alcance o oceano,
cumprindo a sua trajetória.
O jovem, produto de nossa indagação, encontra-se nesta passagem envolto na
rede simbólica do universo social em que está inserido. No processo de despedida de
algumas imagens de sua infância inicia o luto e a reestruturação neste novo espaço que
se apresenta. No campo imagético da adolescência, traduzir com o puro pensamento as
diversas emoções que surgem parece um caminho árido. O olhar os sonhos em toda sua
riqueza de imagens e conteúdos psíquicos apresenta uma possibilidade de elaboração
que não seria suficiente utilizando somente a razão. Esta contemplação dos sonhos de
uma vida a ser conquistada produz imagens simbólicas que regem as direções a serem
escolhidas. A tomada de consciência deste campo simbólico permite o contato com a
riqueza psíquica de cada sujeito que se constitui como adulto.
Essas fontes de expressão buscam, através da produção de imagens, a ampliação
de processos inconscientes, gerando o equilíbrio da energia psíquica. Portanto, a terapia
deve se apresentar como um espaço aberto para a manifestação das imagens intrínsecas
ao indivíduo. Esta representação traduz os sonhos que seguem em direção ao futuro que
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está por vir, como força de vida a ser incorporada. Cavalcanti, em seu estudo junguiano,
nos fala que “o método de amplificação, portanto, implica que o olhar terapêutico deixe
de privilegiar somente o passado. As muitas possibilidades de encaminhamento da
tensão psíquica – o futuro – também são consideradas”.13 Este movimento segue o
percurso do ser sonhador, o contato com os conteúdos passados mediante a ampliação e
desdobramento do que se apresenta.
Como uma busca infinita dos mais profundos e inexplicáveis conteúdos, a
consciência atingida através dos sonhos torna possível a aproximação com o que a
psicologia analítica chama de verdadeiro self, o encontro com o si mesmo. Isso significa
que quanto mais se permite este contato, maior será o conhecimento dos processos que
regem esta complexa harmonia humana. Quando Bachelard nos propõe o encontro com
o ser poético, fala não apenas da poesia escrita, mas da arte de compor os versos de uma
existência:
mas esses universos tão novos, tão fortemente imaginados não podem deixar
de trabalhar o ser que os imagina naquilo que ele tem de mais íntimo. Se
seguirmos com toda a sinceridade as imagens do poeta, parecer-nos-á que a
imaginação aniquila em nós um ser da terra. Somos tentados a deixar em nós
um ser das águas. O poeta inventou um ser, portanto é possível inventar
seres. Para cada mundo inventado, o poeta faz nascer um sujeito que inventa.
Delega seu poder de inventar ao ser inventado.14

O processo imagético se traduz por si só, não incorrendo na necessidade de
formar conceituações que representem seu conteúdo. Diante das imagens de um
sonhador em sua poesia, o universo singular do criador surge como uma luz que penetra
um campo negro e sombrio. Os símbolos que emergem apresentam a diversidade de
cada momento. A cada olhar se configura um recorte capaz de identificar o momento,
de acordo com sua organização única. Explicar racionalmente o conteúdo de uma
imagem ou devaneio reduz a grandeza de sua manifestação. Conforme o pensamento
bachelardiano, a razão e a imaginação são pólos que se repelem, funcionando de
maneira alternada e complementar.15 Como duas polaridades fundamentais para o
funcionamento do todo, o dia e a noite, o claro e o escuro. Esta harmoniosa dança traz
em seu movimento a tranqüilidade necessária para a criação poética da vida.
Neste ser sonhador encontramos o poeta de palavras e de todas as expressões de
sua emoção. A arte de sonhar a vida em toda a sua intensidade torna o ser humano um
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BACHELAR, Gaston. (2006) A Poética do Devaneio. p. 196.
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poeta da imaginação. Este potencial sonhador, inerente a todo sujeito, transforma o
universo interno no campo fértil para a produção de saúde. Este princípio que diferencia
a espécie humana torna-se capaz de construir um universo que ainda não está no mundo
concreto. Na possibilidade do devaneio livre, comungando com o todo suas realizações
fantasmáticas, o organismo encontra o repouso necessário para se fortalecer. O sonho,
capaz de trazer um lugar de aconchego, apresenta a linguagem da poesia na construção
do mundo do qual deseja fazer parte.
A vitalidade experimentada na criação sonha cada cor, cada linha sem o
comprometimento intrínseco de interpretar ou comparar qualquer conteúdo. O
fundamental para o indivíduo não é encontrar os significados, mas abrir-se para que
possa ocorrer a emersão da cadeia de significados que acompanha cada símbolo. Neste
caminho, o material psíquico do sonho como elemento criativo poderá ser vivido em
sua plenitude sem perder a sua unicidade. Retomando nossa imagem anterior do
encontro das águas, o sonho a que nos referimos se coloca como facilitador do constante
trajeto em busca do ser interior, ou si-mesmo. Este reconhecimento das diversas partes
constituintes do psiquismo e o seu percurso interno possibilita a re-conexão dos
elementos internos que perderam o contato.
Jung nos fala de um self, que potencialmente existe como totalidade da
personalidade que se transforma ao longo da vida. Como uma composição alquímica,
sofre interferências do meio e das mudanças internas no decorrer deste processo. Na
juventude torna-se fundamental esta aproximação, já que significa uma passagem
importante na formação ética e escolhas que determinarão muitos dos caminhos a serem
percorridos na maturidade. Para Jung, o desenvolvimento psíquico mantém um processo
contínuo em seu desenvolvimento. Baseado no mito do herói, este percurso perpetua
uma busca constante do encontro com sua essência. Este herói encontra no corpo juvenil
a junção da força interna e externa. Logo, a adolescência fala de um momento de
imensa riqueza e profundidade. Podemos observar nos estudo sobre a teoria junguiana
de Young-Eisendrath e Dawson:
Jung também considerava que o desenvolvimento psicológico continuava ao
longo de toda a vida adulta. Ele foi o primeiro a tentar esboçar as etapas da
vida, com base no mito do herói solar que nasce com a aurora, sobe com o
sol do meio-dia e depois desce no horizonte para a morte. 16
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Esta seria a abertura para o universo subjetivo do percurso de cada sujeito em
sua singularidade. Nesta perspectiva a adolescência estaria no momento em que o sol
muda sua posição e sua energia, passando da aurora do amanhecer (infância) ao
encontro da sua luminosidade mais alta (juventude e vida adulta). Este movimento
inevitável da vida traz ao indivíduo a clareza de reconhecer os seus ideais e a sua força.
Ao mesmo tempo, diante deste jovem, apresentam-se os potenciais que ainda não foram
concretizados. Este processo de encontro com o que já pode ser vivenciado e o que
necessita da maturidade futura para ser realizado irão demarcar a entrada na maturidade.
Para Jung o percurso do herói perpassa todas as etapas da existência humana. O
encontro com este eu interior17 simboliza a proximidade constante com as camadas
diferenciadas e complementares de nosso aparelho psíquico. Criar a realidade significa
o contato constante com os movimentos internos, em todo seu potencial criativo. Para a
teoria analítica a expressão possível para este núcleo se faz através das fantasias. Este
conteúdo fantasmático se coloca como o canal mais claro para a manifestação profunda
da psique. Assim, através das fantasias inconscientes e suas manifestações, o caminho
do si-mesmo mostra-se possível. Somos seres da fantasia, e neste material estão
armazenados os nossos maiores potenciais criativos para a vida.
Na próxima parte desta investigação examinaremos o sonho como elemento
importante no caminho para o processo de individuação psíquica. Jung chegou ao
conceito de individuação através de seu estudo sobre o inconsciente individual e
coletivo. Também foi influenciado pela sua pesquisa acerca dos processos alquímicos.
Veremos com mais profundidade este conceito adiante e tentaremos aproximar esta
busca contínua do desenvolvimento psíquico com a essência sonhadora existente em
todo humano. Abordaremos ainda a necessária aproximação de elementos duais e sua
complementaridade das energias da psique.

1.2 – O sonho como veículo no processo de individuação psíquica
“Não posso lhe dizer como é um homem que goza de
uma completa auto-realização, nunca vi nenhum...”
Carl G. Jung

17

Grifo da autora.
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Começaremos, a partir deste momento, a abordar um dos mais complexos e
importantes conceitos da teoria junguiana, a individuação psíquica e a participação do
sonho neste processo. Trata-se de um caminho a ser percorrido por toda a existência,
como uma conquista constante e sem linearidade. O ponto de chegada é o próprio
trajeto. Estamos nos referindo a uma busca do encontro interno com os conteúdos mais
profundos que regem o funcionamento psíquico. Nesta abordagem encontramos a
possibilidade de um indivíduo criador que clama por sua manifestação. Este ser dotado
de poder criativo, que se assemelha à imagem arquetípica da divindade, pode existir no
íntimo de cada pessoa, ou ainda no universo externo através de símbolos.
A integração das partes duais que compõem a formação psíquica de cada
indivíduo irá constituir o processo de individução. Isso se faz pelo fato de todos esses
encontros levarem ao caminho do self, o si-mesmo que passa a assumir o centro da
personalidade. Esta completude segue como a busca constante do centramento psíquico
que Jung denomina como individuação. Cada sujeito conserva dentro de si esta
possibilidade. Ainda que não tenha contato consciente com este eixo, ele se mantém
preservado internamente. Assim, podemos entender a individuação como uma aptidão
inata, que age como força biológica, inerente a todo ser humano. Como nos fala a Dra.
Nise da Silveira, trata-se de uma “tendência instintiva a realizar plenamente
potencialidades inatas”18. Vale ressaltar que o processo deste caminho em busca da
integração psíquica talvez seja a parte mais importante no curso da terapia analítica.
Neste percurso ao encontro da individuação, reconhecemos o sonho, que
manifesta por meio de símbolos a energia em sua força pulsional, alimentando a
perspectiva do que ainda poderá ser construído na busca da felicidade. Este seria o
trajeto da perseverança, da não desistência diante das dificuldades, sejam elas barreiras
internas ou externas. Como um reservatório capaz de conduzir o sujeito em direção ao
imaginário, o sonho se movimenta a partir desta usina que se chama inconsciente.
Segundo nos afirma Jung, o inconsciente deve ser compreendido como parte da
natureza humana, genuína em suas manifestações. O sonho se propõe a ser um espelho,
no qual estão refletidas no presente, imagens que regem a direção futura de
representações anteriores. Isso significa que o sonho se configura a partir de conteúdos
que formam a história do sujeito, incluindo suas manifestações ontogenéticas e
filogenéticas.
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O psiquismo humano, em sua dinâmica de funcionamento, pode ser
compreendido como o confronto de duas forças antagônicas, o inconsciente e o
consciente. Este conflito, a partir de duas forças opostas, provoca tensão. Entretanto,
exatamente este estado de tensão gera a energia que movimenta o aparelho psíquico.
Desse funcionamento nos fala Mednicoff:
quanto maior a tensão entre os opostos, maior será a energia liberada. Se não
tem oposição, não tem manifestação energética e, portanto, não existe
movimento. Os opostos também possuem uma função reguladora: quando
eles se manifestam até o extremo, tendem a se transformar no outro.19

Assim, encontramos neste funcionamento a tentativa de integração das
diferentes partes que compõem a personalidade em sua forma mais profunda. Esta
junção de forças passa a ser possível através do reconhecimento de conteúdos obscuros,
como uma alquimia que une e transforma polaridades. O processo de individuação
cumpre a busca gradativa desta síntese entre a consciência e os aspectos do
inconsciente. Para a integração das diversas partes duais da configuração psíquica de
cada ser necessitamos observar a linguagem simbólica que anseia chegar à consciência.
Quanto maior a elaboração consciente das diversas oposições que nos compõem, mais
possível será este caminhar.
Uma das grandes complementaridades necessárias se encontra nos arquétipos
do anima – feminino - e do animus - masculino. Para a teoria analítica este seria o
principal canal das projeções afetivas, ou seja, o homem busca na mulher a anima que
nele existe e a mulher tenta encontrar no homem o animus que internamente reconhece.
Seguindo este pensamento, teríamos em todas as pessoas, independente do gênero,
aspectos do masculino e feminino, como forças de completude e integração. Logo,
encontramos em nossa essência, características ambíguas que se complementam.
O encontro com as duas polaridades seria o caminho para a integração
potencialmente existente em nosso interior. Nesta conquista gradativa da inteireza,
precisamos reconhecer as energias ambivalentes que nos regem. O feminino em seus
aspectos da anima traz o repouso, o acolhimento e aconchego, próprios deste arquétipo.
Assim como o masculino, representado pelo animus traduz o pensar, a força que
impulsiona para o mundo em sua compreensão racional, mas que também propicia a
segurança e o desejo de seguir a viagem rumo ao desconhecido.
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O sonho em seu pleno devaneio criativo nos apresenta essas duas forças juntas
em busca da sintonia. Como nos fala Bachelard, “não admira, pois, que no devaneio
solitário nós nos conheçamos ao mesmo tempo no masculino e no feminino. O devaneio
vive numa paixão idealizada o objeto de sua paixão”20. Nesta idealização que nos fala
do feminino e sua possibilidade de se desprender do real também encontramos a própria
concretude deste universo imagético. O sonho não está apenas no lugar da fantasia,
carrega a força de transformação desta realidade, unindo a poética da criação com o
sentido prático da vida cotidiana. Como um processo alquímico, o sonho age na junção
de diferentes elementos que, no contato com a consciência, produzem novas
perspectivas.
Ainda a partir de Bachelard, o devaneio guarda em seu caráter andrógino a busca
da harmonia interna. O caminho do sonho em estado de devaneio parte de sua condição
de menor profundidade – relacionado ao masculino – à sua maior profundidade – o
feminino – em seu direcionamento ao encontro do mais interno. A manutenção destas
energias em equilíbrio permite o movimento interno em sintonia com a dinâmica dos
diferentes gêneros que nos habitam. Nesta junção reconstruímos paralelamente os
complexos paterno e materno21. O contato consciente com o complexo paterno
direciona a energia psíquica, impedindo sua regressão, mantendo sua função racional,
capaz de organizar de forma lógica os fatos do mundo real. Por outro lado o complexo
materno impulsiona o psiquismo a inteirar-se com o universo, além de possibilitar ao
sujeito o contato com toda sua subjetividade22.
Como já comentamos anteriormente, estamos vivendo um momento histórico
que prioriza a razão em detrimento da criatividade. Com isso perdemos parcialmente a
suavidade do feminino. Esta energia guarda em si o repouso do ser, que se reanima no
confortável amparo da criação. Isto seria “um dos estados femininos da alma”.23 Na
poesia do ser que usufrui de seu próprio produto, o sonhador se alimenta do que dele
emerge em direção ao mundo no contato com sua anima. No reencontro com o
sonhador que nos habita, o feminino se nutre, direcionando sua energia psíquica para o
caminho da criação.
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Por outro lado, necessitamos das qualidades intrínsecas do masculino, parte de
nosso funcionamento onde encontramos a energia direcionada aos projetos, organização
e execução. O feminino nos encaminha para o universo das imagens, na simplicidade do
devaneio genuíno. Se separarmos estes aspectos, estaremos fragmentando o contato com
o mundo. Através do animus vivemos as idéias, o sentido crítico e vigilante da vida sem
ilusões. Na experiência da anima, estaremos nos aproximando do poeta, acolhendo as
imagens que servem como inspiração para a produção de novas criações. O caminho da
harmonia deve seguir o trânsito dessas duas instâncias psíquicas, como nos apresenta
Bachelard:
a vida impele; transforma o ser; a vida assume brancuras; a vida floresce; a
imaginação se abre às mais longínquas metáforas; participa da vida de todas
as flores. Com essa dinâmica floral a vida real ganha um novo ímpeto. A vida
real caminha melhor se lhe dermos suas justas férias de irrealidade.24

Seguir este fluxo das possibilidades metafóricas25 talvez nos forneça uma
proximidade de construção interna de contato consciente com estas diferentes, embora
complementares, forças internas. A sabedoria humana está exatamente na tentativa
constante de equivalência entre os dois pólos. Isso se torna possível com a consciência
alcançada na manifestação dos aspectos inconscientes da personalidade. Como já
mencionamos, a individuação é um processo a ser alcançado por toda a vida do sujeito.
Não podemos entender como um lugar de chegada, mas o caminho a ser percorrido e
conquistado passo a passo durante toda a existência.26
O sonho, em seu aspecto criativo, nos fala da construção de um sujeito capaz de
investir em seu ser feliz, no repouso do devaneio poético. Nesta linguagem, o mundo
passa ser belo. Em nome do sonho, a vida pode se ressignificar. O universo do
sonhador configura uma obra grandiosa em sua essência. Esse percurso, muito próximo
do que pretende a individuação, nos faz reconhecer em cada pessoa seu potencial de
construção e reconstrução do mundo real e imaginário. Esta pessoa não estará mais
restrita ao que seus olhos podem ver, ou suas mãos podem tocar; ela alcançará o mundo
cósmico. O sonho nos coloca em estado de renascimento a cada momento da vida. Na
poetização nos aproximamos do que seria a harmonia das diversas forças psíquicas
existentes em casa indivíduo.
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No próximo capítulo estaremos aprofundando o que consideramos como um
caminho para a consonância entre os processos psíquicos. Através da arteterapia
buscaremos a significação de conteúdos que a razão não alcançaria sozinha.27
Trabalhando com a materialidade de formas e imagens, este campo terapêutico nos
apresenta os contornos para o vôo poético do sonhador. Nesta organização, o sujeito
deixa emergir símbolos inconscientes importantes na conquista de seu crescimento
psíquico. A arte nos mostra o caminho da simplicidade, no florescer constante da poesia
de viver.
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CAPÍTULO II

O IMAGINÁRIO DO SONHO NA JUVENTUDE CONTEMPORÂNEA

Figura 4
“Às vezes construímos sonhos em cima de grandes
pessoas... O tempo passa... e descobrimos que grandes
mesmo eram os sonhos e as pessoas pequenas demais
para torná-los reais!”
Bob Marley

Iniciaremos esta etapa de nossa pesquisa tentando contextulizar o jovem em seus
conflitos e confrontos diante de um momento de conturbadas exigências sociais.
Estamos falando de um período da existência humana em que a passagem para a vida
adulta é inevitável, embora muitas vezes sofrida. De fato, não se trata de uma transição
fácil. O amadurecimento requer uma série de perdas para alcançar novas conquistas
neste universo ainda desconhecido, mas sonhado. Nossa proposta será a de buscar uma
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compreensão das dificuldades encontradas nesta etapa e a construção dos sonhos que
produzirão um universo imaginário fundamental nesta transição.

2.1 – O sonho juvenil no imaginário dos tempos modernos
“Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta
que não há ninguém que explique e ninguém que não
entenda.”
Cecília Meireles

A juventude em tempos modernos apresenta uma característica de prorrogação
dos anos juvenis, muitas vezes na fantasia de evitar a transposição deste estágio. Como
se pudesse tornar este momento eterno, os jovens tentam vivenciar um longo prazo
nesta ponte transitória. Ao mesmo tempo, a determinação social claramente exige
movimentos rápidos, sem respeitar os ritos necessários para consolidar o novo espaço.
Perdido neste contexto de extrema velocidade e, paralelamente, poucos contornos, o
jovem muitas vezes se vê sem modelos internalizados de forma sólida para que siga o
seu caminho em direção às escolhas adultas.
No mundo atual, recebemos verdadeiras invasões de estímulos sensoriais.
Governados pelo imediatismo das ofertas, o jovem não utiliza o tempo necessário para
construir relações, deixando-se levar pelo consumo desenfreado e as imagens
apresentadas aos seus olhos como um caminho a seguir. Enredados na malha social, em
busca de aceitação e afeto, este jovem procura alcançar da melhor forma possível o que
lhe proporcionaria um retorno positivo do meio. Nitidamente o encontro grupal torna-se
um importante instrumento neste contexto e se apresenta como uma marca constante na
adolescência. O jovem experimenta na rede de amizade a possibilidade de vivenciar
encontros, desencontros, construir valores e identidade. Ainda neste contato, é levado a
enfrentar disputas, rompimentos e transgressões, que propiciarão a sua individualidade
fora e dentro do grupo.
O imaginário social em torno da adolescência mudou no decorrer da história.28
No final do século XVIII passou a ser designada uma idade que demarcaria socialmente
a introdução para a vida adulta. Esta delimitação do período adolescente no Ocidente foi
marcada pelo avanço da pedagogia e da medicina. Surge um novo olhar para o jovem
28
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que assume um lugar e cuidados específicos. No Brasil, o adolescente até o século XX
esteve presente no campo de trabalho e nos espaços públicos, sem privilégios
diferenciados. Podemos entender que este fato trouxe ao jovem brasileiro a perda de
quase dois séculos de cuidados nesta passagem de amadurecimento para a vida adulta.
Devendo ocupar-se com sua sobrevivência, o jovem não recebeu a atenção já obtida em
países mais desenvolvidos. Este imaginário ainda está presente nas camadas mais
pobres da população, em que os conflitos inerentes a esta fase são soterrados pela
entrada no campo de trabalho como um adulto participante da renda familiar.
Mesmo vivenciando a rapidez de uma era moderna, o jovem necessita manter
ritos que permitem a demarcação clara de sua iniciação no universo adulto.
Simbolicamente encontramos no espaço urbano rituais como a entrada na universidade,
acompanhadas do trote. Outro evento importante é a incorporação ao serviço militar,
trazendo um novo visual no uniforme e corte de cabelo que identifica o jovem como
homem. Existem ainda os diversos rituais religiosos que, de acordo com seu
simbolismo, propiciam este contorno para o futuro adulto. Laplantine e Trindade nos
falam dos ritos cotidianos que fazem parte do universo simbólico afirmando que
as experiências cotidianas, e não apenas as religiosas, são permeadas por
ritos. As homenagens a fatos históricos e míticos, os aniversários, velórios,
cortejos fúnebres, casamentos e batizados religiosos são rituais de
reatualização dos acontecimentos passados e de passagem de uma etapa da
existência humana para outra.29

Os ritos apresentam-se carregados de símbolos facilitadores nas grandes
passagens. Os cultos cerimoniais cumprem um papel social de espaço reflexivo nesta
ponte que segue para um lugar futuro. Os ritos cumprem ainda o papel de afirmação do
imaginário. No caso da adolescência podemos verificar este fato nas significativas
práticas comuns a esta etapa. Como por exemplo, o vestibular que apresenta ao
indivíduo a escolha profissional que acompanhará sua produção diante da vida. A
iniciação sexual e a entrada em relacionamentos afetivos mais profundos trazem a este
jovem o contato com seu corpo e com o seu parceiro.
O imaginário, com todo o seu conteúdo imagético, se utiliza dos símbolos para
expressar os seus significados. No jovem, este processo torna-se evidente na sua grande
riqueza criativa que emerge em quase todas as suas manifestações, corpóreas ou
artísticas. Veremos posteriormente como a adolescência em toda sua turbulência
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também nos traz um campo rico e aberto para as produções artísticas e uma abertura
para a religião e o pensamento filosófico. Portanto, estamos falando de um período
fértil no potencial humano de transformação e criação da realidade.
Mesmo que a realidade do jovem atual seja adaptar-se a uma sociedade
imediatista, verificamos uma necessidade de formar vínculos, inclusive aqueles
considerados tradicionais. Na busca de apropriação de conceitos que nortearão suas
escolhas, os jovens procuram um lugar protegido nos laços afetivos com a família, com
o seu par e principalmente com os seus amigos. Ainda que o tempo dispensado para os
relacionamentos esteja pequeno diante de tantas demandas individuais, constroem seus
sonhos pautados nos princípios familiares e na vida profissional que pretendem seguir.
Através do contato profundo com suas raízes podem reencontrar os sonhos deixados
pelo caminho.
Nesta transitoriedade juvenil é preciso retomar o campo simbólico, construir
metáforas e resgatar o interno. Esta linguagem possibilita no jovem a compreensão de
determinados acontecimentos sensoriais que não podem ser reconhecidos pela
racionalização. Para a formação da identidade de maneira genuína, o jovem necessita
interagir com o mundo externo, ao mesmo tempo em que se volta para dentro, em busca
de sua essência. Os sonhos na adolescência estão muito influenciados pelos projetos da
sociedade em que está inserido. Como um espelhamento, em busca de se ver e ser
reconhecido diante do outro, o jovem internaliza, através deste processo, conquistas
importantes para sua formação individual.
Assim, nesta oscilação entre o outro e sua individualidade, o jovem constrói o
contato intenso com sua essência sonhadora. Os projetos deixam de responder ao
mundo externo e passam a alimentar seu íntimo. Nesta conexão, o auto-conhecimento
traz os sonhos como propriedade do indivíduo em sua mais autentica constituição
psíquica. Conforme nos apresenta o pensamento do filósofo Gaston Bachelard,
para reencontrar tais sonhos, para compreender tal linguagem, é preciso
dessocializar os termos da linguagem cotidiana. Deve-se então proceder uma
inversão para dar plena realidade à metáfora (...). A metáfora é então uma
30
origem de uma imagem que atua diretamente, de imediato.

No jovem é muito fácil perceber a utilização da linguagem metafórica. Isso
ocorre no momento em que tenta alcançar não apenas o caminho adiante, mas a
consciência do seu momento atual e de sua história de vida. Como já falamos
30
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anteriormente, o adolescente precisa percorrer os campos de seu passado infantil para
alcançar a vida adulta. No reconhecimento de seus sonhos, o sujeito necessita olhar o
percurso cuidadosamente, abrindo espaço para outra forma de expressão. Os seus
desejos individuais estarão envolvidos com suas relações e vínculos no mundo. No ser
sonhador, a rota aponta para o devaneio criativo que ressignifica a realidade como
agente de transformação e não como um simples seguidor do trajeto esperado.
Falar da adolescência na compreensão psíquica nos compromete a uma leitura
dos símbolos e seus significados, que norteiam os registros coletivos e individuais. A
representação da juventude guarda em si imagens de desafio, num momento em que os
medos precisam ser enfrentados. Simultaneamente, ao deparar-se com as perdas
inerentes a esta passagem, o sujeito em sua imaturidade adulta recua tentando manter o
contato com aspectos da infância. Esta variação de comportamento, bastante comum
neste período, nos mostra um jovem em muitos momentos enfrentando as dificuldades
com decisão e um discurso bastante adulto. Por outro lado, mantém um largo contato
com seu universo infantil como segurança de um lugar conhecido. Se o meio propiciar
esta passagem de forma respeitosa nas novas construções, o jovem fará seu percurso
com menos sofrimento e angústia.
O apaixonamento por todos os seus empreendimentos traz ao sujeito na
juventude a força do sonho e da imaginação de um futuro ainda a ser configurado. O
imaginário não nega o real, mas possibilita a reformulação do universo que organiza a
vida social e individual. Como nos fala Laplantine e Trindade, “o homem em si mesmo
é fantástico, à medida que manifesta a faculdade humana de transcender o humano”31.
O jovem carrega em sua organização interna este potencial de ultrapassar o concreto e a
sua própria realidade interna. Com uma inconformidade latente, a juventude transgride
para inovar. Esta energia pode ser observada nas diversas manifestações juvenis diante
do espaço coletivo e de suas angústias existenciais, marcos de transformação.
No imaginário não encontramos a obediência dos limites em relação ao tempo e
ao espaço. O conteúdo simbólico que mobiliza a energia psíquica desloca-se sem
cumprir rigorosamente a objetividade exigida no mundo externo. Através da
imaginação transita-se criativamente em todos os tempos e espaços, saltando conforme
o percurso da produção interna do sujeito. Esta forma de representação está carregada
de energia afetiva e criações artísticas que suplicam por um canal expressivo. Através
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da imagem produzida artisticamente, o imaginário, em total ligação com o sonho
criativo, reconstrói a realidade com inovadoras possibilidades. Essas modificações no
presente podem significar grandes projetos de transformação futura. Nesta concepção,
os acontecimentos não serão previsíveis; portanto, o tempo será interno e mítico.
Esta capacidade de projetar idéias, qualidade desenvolvida unicamente pelo
humano, leva a um processo imaginativo do futuro. Criamos histórias que ainda não
aconteceram e assim permitimos que sonhos fantásticos no presente se realizem por
outros personagens em tempos que irão chegar. O humano busca sentido para sua
existência como forma de sobreviver internamente às aflições de uma vida com
intensos sentimentos. Como nos fala os estudos de Karen Armstrong sobre o mito,
possuímos imaginação, uma faculdade que nos permite pensar a respeito de
coisas que não situam no presente imediato e que, quando as concebemos,
não têm existência objetiva. A imaginação é a faculdade que produz a
religião e a mitologia.32

Em todo humano, independente da idade existe a capacitação para construir
sonhos e um mundo criativo. Esta potencialidade encontrada em nossa espécie permite
recriarmos a realidade e sermos agentes produtores de sonhos que nortearão a vida
concreta. Portanto, o papel da imaginação como mecanismo de inventividade auxilia
não apenas nas difíceis passagens, como a adolescência ou o envelhecimento, mas
projeta o indivíduo para o encontro com sua essência. O sonho se apresenta como
direção deste processo imaginativo. O sujeito através de suas imagens internalizadas
produz a forma do seu sonho, levando-o para o mundo em projetos de vida. No
devaneio criativo torna-se possível enfrentar as angústias, convertendo as imagens em
fonte de produção vital.
No jovem, este potencial de transformação está muito direcionado para suas
construções coletivas. Nesta formação para a idade adulta é muito importante que seus
sonhos não se restrinjam ao indivíduo, mas que estejam arraigadas no todo social.
Podemos verificar este fato no tão freqüente discurso adolescente de modificar o
mundo com objetivos coletivos. Estes valores irão se apresentar como importante
mecanismo na constituição ética que estruturará sua identidade e autonomia. Assim, os
conceitos introjetados se solidificarão como traços fundamentais da personalidade deste
futuro adulto. Como uma confirmação de aspectos já existentes e a transcendência de
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concepções preconcebidas, a juventude renova os conteúdos e recria o contexto,
apresentando saídas que os adultos cristalizados em suas verdades não podem ver.
A arteterapia apresenta em seu amplo universo de experiências criativas a
possibilidade de o sujeito incorporar o sentido maior da coletividade, a concretude de
laços primordiais para sua construção como indivíduo diante do meio. Isso se dá pelo
contato direto desses jovens com a diversidade expressiva, ao materializarem conteúdos
do seu inconsciente, mediante linguagens artísticas, aproximam-se de seu self. Assim,
mais fortalecidos em sua identidade podem expor ao todo suas construções pessoais e
sua perspectiva social. Neste sentido a criação deixa de ser apenas aquisição individual
e toma uma formação grupal materializada na concretude da criação.
Os temas coletivos podem suscitar questões comuns às relações cotidianas,
como competição, liderança, medos e submissão. Nesta vivência cada participante pode
se observar no funcionamento de sua rede simbólica diante do mundo externo a que
pertence. Neste espaço protegido sua posição pode ser reconfigurada e o sujeito mais
fortalecido para desconstruir padrões de comportamento já internalizados. Também
verificamos em muitos casos o desabrochar de talentos que estavam obstruídos pelos
papéis já estabelecidos nas expectativas do que significa seu lugar social. Logo, o grupo
representa muito mais do que um encontro de pessoas, mas a rede que corrobora a
cidadania. O crescimento está na relação e nos vínculos sociais, que auxiliam no
encontro do indivíduo.
Estes fatos podem ser observados claramente na produção arteterapêutica em
grupo. Como um laboratório para sua vida, cada sujeito no ateliê arteterapêutico se
mostra diante do todo e de sua criação muito próximo de seu comportamento com o
mundo externo. Ao mesmo tempo pode reelaborar seu lugar frente ao outro e a si
mesmo. Encontramos esta afirmação na obra de Sara Pain e Gladys Jarreau quando nos
fala da diferença comportamental de cada componente no grupo:
alguns sujeitos, respeitando o melhor possível as consignas do AAT33,
procuram produzir imagens através das quais esperam ser aceitos. Outros
recusam levar em conta as intervenções do terapeuta, mostrando, assim, sua
resistência e sua necessidade de se diferenciar, para existir. Outros, ainda
solicitam-no continuamente. Eles conhecem, de antemão, as questões que lhe
serão colocadas, mas, para progredir, precisam da repetição. Trata-se, então,
de um ritual lúdico por meio do qual se estabelece uma relação
transfererencial.34
33
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Em um mesmo conjunto, encontramos variados procedimentos diante do ato de
criação. Devemos considerar que estas sejam as formas diferenciadas de cada sujeito se
vincular ao grupo, ao espaço arterapêutico e à relação com o profissional. Exatamente
nesta possibilidade relacional que a pessoa poderá ressignificar através de sua criação o
lugar simbólico que ocupa dentro e fora do grupo. Nesta universalidade criativa,
aparece claramente o sentimento do sujeito frente à sua obra, como uma descoberta de
algo que já possuía, mas não mantinha contato. Ainda citando Sara Pain e Gladys
Jarreau,
o arteterapeuta está lá para guiar, provocar e ser testemunha da emergência
associativa, e de maneira alguma para dar ‘sua’ interpretação descritiva e
casual a qual constitui, contudo, um instrumento indispensável, mas mudo,
para cumprir sua tarefa.35

No próximo item veremos como este processo de coletividade influencia a
constituição psíquica do ato de sonhar a vida. A agregação através das alianças grupais
pode significar uma nova concepção não apenas na formação de amizades, mas também
no psiquismo individual. Esta expansão do jovem em direção à sociabilidade
movimenta as imagens que regem os conceitos e valores reguladores da cultura. Mesmo
que o investimento deste momento seja o caminho solitário, no sentido do isolamento, a
adolescência intrinsecamente configura-se como um período de coletividade.

2.2 – A importância dos laços coletivos na passagem adolescente
"O homem se torna muitas vezes o que ele próprio
acredita que é. Se insisto em repetir para mim mesmo
que não posso fazer uma determinada coisa, é possível
que acabe me tornando realmente incapaz de fazê-la. Ao
contrário, se tenho a convicção de que posso fazê-la,
certamente adquirirei a capacidade de realizá-la, mesmo
que não a tenha no começo."
Mahatma Gandhi

Nesta etapa do trabalho, vamos abordar o que consideramos uma das principais
questões da constituição juvenil, os vínculos de coletividade. Os laços de sociabilidade
entre os grupos que assumem o significado de fortalecimento das idéias, construção de
novas propostas e solidez na busca de conquistas. Mesmo vivenciando um momento
social em que os grupos tendem a uma característica flutuante, os jovens procuram no
35
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coletivo o fortalecimento e constituição de sua individualidade. A manutenção desses
laços edifica as imensas transformações deste período.
O jovem moderno incorre no risco de tentar a qualquer custo cumprir sua meta
social, direcionando as escolhas como uma conquista de consumo a ser atingida.
Pertencer a um grupo, ainda mais em tempos modernos, torna-se um veículo essencial
para o desenvolvimento autônomo rumo à maturidade. Neste aspecto, o sujeito, através
de seus vínculos, passa a investir na construção do desejo, não apenas na aquisição que
se esgota diante da satisfação logo após ser possuída. Isso vale para todas as direções da
vida, onde os diversos estímulos apresentam sempre novas oportunidades ainda não
alcançadas. Os valores são incorporados através e nas relações sociais. O grupo permite
a identificação que propicia o caminhar rumo à vida adulta. Os espaços coletivos,
família, amigos e relacionamento amoroso, irão favorecer o ajuste do comportamento
diante das dificuldades existenciais.
Os laços de comprometimento com a coletividade sustentam um lugar de força
para a transformação do mundo em que estão inseridos. Podemos ver esse fato no
intenso interesse dos jovens atualmente pelos rumos ecológicos, que pode ser
compreendido como a tentativa de se contraporem à destruição causada pela
industrialização descompensada. Este seria um símbolo bastante encontrado entre as
construções juvenis do momento. Aparece como um freio, ativando o pensamento
crítico aos interesses econômicos da tecnologia moderna. Neste exemplo, como uma
afirmação de sua identidade, os jovens expressam sua preocupação com o futuro do
planeta, identificados com outros grupos que já refletem sobre este tema. Neste
processo, a partir identidades anteriormente estabelecidas, os jovens constituem
organizações coletivas.
Assim o jovem encontra uma forma de projetar adiante seus sonhos, antecipando
o que ainda virá e comprometendo-se com os desígnios de suas reflexões. Esse
movimento requer uma capacidade de parar diante do momento presente, exigindo que
se pense a realidade e o que está acontecendo no mundo. Podemos inferir que este seria
um grande passo para a maturidade, protelando o prazer imediato em prol de uma
ideologia coletiva. Neste caminho grupal, as angústias individuais são importantes, mas
estarão convivendo paralelamente com os rumos do todo. Isso significa uma
possibilidade de trânsito entre o mundo interno e a aventura de implicar-se com o
universo onde está inserido. Encontramos nesta situação a raiz da autonomia, quando o
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indivíduo não está mais submetido aos rumos que lhe são impostos, mas assume o seu
papel ativo diante da construção da realidade.
Os sonhos de auto-afirmação trazem em seu bojo a expectativa de reflexão sobre
a cultura e os destinos que o jovem pretende para sua maturidade. Ao mesmo tempo em
que o jovem interfere na sociedade, também apreende seus valores e preceitos. Nesta
formação de identidade estão incluídos os fatores psíquicos, sociais, políticos e até
mesmo os biológicos. Formar os sonhos pessoais passa pela influência direta destes
elementos que são internalizados em sua dinâmica psicológica. Este processo se faz
através dos símbolos estruturantes de cada cultura que constituirão a dinâmica psíquica
do indivíduo. A consciência deste caminho auxilia o jovem no contato com sua essência
sonhadora, formadora direta de seu desejo. Seguindo os pressupostos da filosofia de
Bachelard,
toda tomada de consciência é um crescimento de consciência, um aumento de
luz, um reforço da coerência psíquica. Sua rapidez ou sua instantaneidade
podem nos mascarar o crescimento. Mas, há crescimento de ser em toda
tomada de consciência. A consciência é contemporânea de um devir psíquico
vigoroso, um devir que propaga seu vigor por todo o psiquismo. A
consciência, por si só, é um ato humano. É um ato vivo, um ato pleno.36

A consciência de fazer parte do contexto histórico, social e cultural permite ao
jovem que possa se apropriar de seus empreendimentos presentes e futuros. O sonho,
representante do devir existencial, permite ao mesmo tempo olhar o presente e construir
os caminhos que levarão ao encontro de sua unicidade. Estamos nos referindo aos
sonhos individuais e coletivos, que percorrem a mesma estrada e se manifestam como
força psíquica diante das dificuldades apresentadas na vida. O sonho coletivo uniu a
espécie humana em projetos de sobrevivência biológica, alcançando formações que lhe
permitiu atingir aquisições incontestáveis. A partir desta construção do sonho coletivo,
o jovem poderá se apropriar de seu percurso e formar seu projeto de vida futuro.
A tão esperada independência não significa necessariamente a conquista da
autonomia. São processos distintos, porém muito próximos. Construir a autonomia
psíquica pressupõe uma série de investimentos e internalização da identidade grupal.
Para ser autônomo o sujeito precisa da rede social como apoio e território seguro em seu
pouso. Como um cais para ancorá-lo, o jovem busca nesta formação coletiva o retorno
permitido diante das tempestades. Somente neste processo de uma verdadeira
identificação coletiva será possível ao indivíduo diferenciar-se com maturidade e
36
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construir sua identidade pessoal. Este sujeito comprometido com os objetivos da
coletividade será capaz de conquistar mais do que sua independência: formará seu
processo autônomo diante da vida, fortalecido em sua personalidade.
A construção de seus sonhos individuais e coletivos constitui talvez uma das
mais profundas raízes do processo de crescimento psíquico. Falaremos mais
profundamente deste aspecto no próximo capítulo. O sonhador existente em cada
humano nos fala do contato com uma camada profunda do ser, capaz de criar, não com
volatilidade, mas na concretude subjetiva de sua essência. Os sonhos, assim como as
identidades necessitam do espaço coletivo para servirem como apoio, contorno e
estrutura na passagem para o mundo adulto. Mesmo sabendo que parte do percurso
pertence ao indivíduo, a sociabilidade torna o sujeito capaz de formar estruturas que
marcarão suas escolhas.
O “eu” em sua singularidade biológica e psíquica necessita de muito vigor para
sustentar-se neste mundo assentado na inconstância dos acontecimentos modernos 37. A
identidade juvenil se estrutura em material volátil, exigindo flexibilidade para ajustar-se
a esta difícil construção do mundo adulto. Principalmente nos tempos atuais, em que
novas demandas são apresentadas a todo o momento, o jovem precisa deste contorno
obtido com as parcerias, para que esteja consciente dos caminhos que deseja seguir.
Separados, os indivíduos se perdem da força que significa o processo grupal. Neste
estado de vulnerabilidade, o sujeito sozinho poderá identificar-se sem grandes
questionamentos a tudo o que lhe for apresentado. A associação possibilita ao jovem
reconhecer novas abordagens para seus conflitos, com saídas reflexivas.
Entendemos que o sonho como mecanismo de criatividade se faz presente em
qualquer tempo da história humana. Aparece como um elemento que nunca se esgotou,
como um participante ativo das construções fundamentais de importantes passagens no
percurso individual e coletivo. A essência sonhadora reside em cada sujeito, como fonte
de vida e criação. No entanto, necessita de espaço para sua expansão, trazendo aos
sujeitos o caminho da subjetividade. Assumindo a sua singularidade psíquica, passam a
compreender a vida além das questões concretas do cotidiano.
Como veremos logo a seguir, o momento presente demanda um olhar atento de
quem não pode perder nenhum acontecimento. Esta fantasia de aglomerar todas as
possibilidades apresentadas à sua frente sem ter que escolher entre os diversos
37
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caminhos, leva a uma perda da visão futura dos fatos. Poderíamos supor que se trata de
uma tentativa bastante primária do sujeito de não assumir as responsabilidades de sua
opção. Esse comportamento típico da modernidade traz um sentimento de não
comprometimento em relação ao preço inerente a cada escolha.
Como olhar para o futuro? Este nos parece o desafio desta situação. Ao mesmo
tempo em que o presente é inevitável e necessita de investimento real, alcançar o
caminho congruente entre o universo interno e externo implica a urgência de ver
adiante. Em toda escolha, por mais momentânea que possa parecer, existem
conseqüências e prêmios a serem recebidos. Uma das principais recompensas deste
contato pleno entre o momento presente e o futuro a ser alcançado está no retorno ao
núcleo pessoal, sua essência de vida, para assim vincular-se verdadeiramente ao mundo
externo.
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CAPÍTULO III

O PROCESSO ARTETERAPÊUTICO NA CONSTITUÍÇÃO SIMBÓLICA DO
PSIQUISMO HUMANO

Figura 5

“Há pessoas que transformam o sol numa simples
mancha amarela, mas há aquelas que fazem de uma
simples mancha amarela o próprio sol.”
Pablo Picasso

Este capítulo pretende estudar a arteterapia como uma importante aliada na
consciência de mecanismos profundos da constituição psíquica do ser humano. Através
desta pesquisa buscamos apresentar a necessidade do encontro de cada pessoa com sua
essência criativa e em conseqüência com sua essência sonhadora.

Segundo nosso

entendimento, a abordagem simbólica e imagética concretizada mediante linguagens
artísticas, permite, através de suas diversas formas de expressão, atingir conteúdos que
não seriam facilmente acessados. A arteterapia, por trabalhar com imagens, atinge
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basicamente processos pré-verbais, ou seja, processos primários de elaboração psíquica,
similares ao sonho.
Procuraremos abordar como a arteterapia, com todos os seus recursos simbólicos
e de produção material, pode auxiliar o adolescente em suas dificuldades existenciais.
Nesta difícil passagem para a vida adulta, o jovem poderá se utilizar da produção de
imagens como oportunidade de revisitar e reelaborar seus conteúdos psíquicos. Este
contato com processo criativo que alimenta os sonhos na projeção futura será um
importante facilitador na apropriação de escolhas e movimentos diante da vida.

3.1 – A arteterapia como facilitadora da expressão, conscientização e apropriação
dos sonhos

O processo de crescimento interno e externo de todo ser humano está
inevitavelmente vinculado à sua cultura e às possibilidades de transformação e criação
que lhe são favorecidas pelas mudanças. Neste momento social de excessiva aceleração
e exigências, muitas vezes o indivíduo se vê desvinculado de suas reais necessidades.
Seguir a natureza humana torna-se um fenômeno complexo e muitas vezes ignorado na
formação da identidade social e pessoal. Como foi citado no primeiro capítulo, apesar
desta realidade, cada sujeito guarda a característica inevitável de busca por um caminho
ainda desconhecido pelo ego, de seu si-mesmo. Um dos principais trabalhos a serem
vividos no processo arterapêutico, seria a permissão interna para este percurso a ser
seguido.
A juventude, nosso foco de pesquisa, que representa um período de grande risco,
também significa o momento de solidificação de conceitos que introduzirão o indivíduo
no mundo. Sonhar permite aos jovens a construção de objetivos e direcionamentos do
seu caminho. Abre-se neste período a manifestação de inovados canais da linguagem,
ampliando a imaginação e suas representações. Esta etapa de maior simbolização pode
ser facilitada pelo estímulo da arte, uma vez que nasce maior interesse pela música,
artes plásticas, pintura, teatro e tudo que está relacionado à criação.
De maneira diferente da criança, que se exprime de forma imediatista e
catártica, o adolescente se interessa em participar culturalmente destes eventos,
buscando refinar suas potencialidades expressivas, aprimorando seu conhecimento de
códigos artísticos, desenvolvendo suas habilidades para a simbolização complexa dos
seus sentimentos. Isso pode ser observado na busca por caminhos que permitam sua
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expressão. Neste ponto encontramos na arteterapia um campo fértil para esta
manifestação. Utilizando-se de técnicas expressivas, o jovem encontra no processo
arteterapêutico a possibilidade de reconhecer conteúdos ainda desconhecidos pela
consciência, através da representação simbólica de imagens que apresentam o sujeito a
si mesmo e ao mundo.
O universo adolescente em toda sua complexidade social, cultural e psíquica,
nos mostra um período de conflitos existenciais que necessitam de atenção e cuidados.
Como já mencionamos anteriormente, a arte é um caminho facilmente aceito pelo
jovem, pois através deste canal expressivo e de autoconhecimento, ele pode alcançar a
comunicação com o seu mundo interno. No processo arteterapêutico o adolescente
adquire a desenvoltura para circular em sua zona de conflito, sem precisar fugir ou
negar as transformações inerentes a esta fase. Isso se dá pela oferta de um ambiente
terapêutico seguro que propicia a criatividade e a expansão de seus sentimentos e afetos.
Nesta relação o jovem poderá emitir conteúdos simbólicos sem a preocupação com o
sentido lógico que neles se apresentam.
Através dos materiais plásticos e todas as formas de expressão artística, a
arteterapia nos mostra, em seu aspecto concreto de construção, a materialidade das
imagens inconscientes. No corpo jovem, as formas externas e internas necessitam do
contorno e registro existencial. As angústias e dificuldades adolescentes podem
encontrar nesta abordagem terapêutica o vínculo com seu campo afetivo efetuando seu
registro diante do mundo. A arteterapia se apropria da livre expressão de imagens
inerentes à psique, que se manifestam nas criações durante o processo terapêutico. Para
o adolescente, revelar seu potencial criativo talvez seja a principal ferramenta a ser
empregada nos momentos confusos de sua transição adulta.
Entre as diversas técnicas possíveis, vamos abordar algumas possibilidades
plásticas, como pintura, desenho, colagem e modelagem aplicadas no decorrer do
tratamento.

Embora cada uma dessas técnicas tenha muitos desdobramentos,

pretendemos discorrer sobre o movimento básico adquirido com esses materiais
expressivos e sua representação imagética e simbólica.
Utilizando a consigna de uma pintura livre, o arteterapeuta auxilia no
rompimento do temor à folha em branco. Na pintura o sujeito estará em contato com
várias escolhas necessárias para esta produção, pois
a pintura é sempre uma questão de escolhas. Essas se fazem ao nível da
composição, das linhas, dos ritmos, das cores, dos valores, dos contrastes, do
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movimento, do estilo, por um lado ligados à época e, por outro, à
personalidade de seu autor.38

Este é um dos dramas básicos do conflito adolescente, o momento que marca
grandes escolhas, que em sua fantasia serão definitivas. Na criação arteterapêutica da
pintura, o jovem poderá expressar imagens que consolidem externamente sua
capacidade interna de seleção. A pintura também desperta sua potencialidade de recriar
e reconhecer imagens que o conduzirão para a vida adulta. Ao mesmo tempo, provoca
desejos e a vivência sensório-motora de expandir no movimento dos pincéis a criação
de uma superfície em cores e formas livres.
O desenho por sua vez, remete ao contorno, uma marca no papel, que pode ou
não ser pintada: “de fato, o desenho constitui para a psicologia a referência privilegiada
da atividade figurativa enquanto objetivação da imagem através do gesto”.39 O desenho,
embora se caracterize pela criação de figuras objetivas, precisa ser entendido muito
além do significado imediato de sua forma. Em grupos de adolescentes se faz clara a
importância do desenho como expressão e ressignificação de contornos que estão se
consolidando corporalmente e psiquicamente.
Devemos considerar o reconhecido valor simbólico das colagens. Ao escolher,
recortar, colar, juntar e por fim construir uma imagem a partir de fragmentos, o
indivíduo se reconhece em uma nova unicidade. Nesta disposição de partes que
compõem um todo imagético, o sujeito “reproduz de uma maneira metafórica as
transformações da aventura de significar (de ser significante)”.40 Nesta proposta
arteterapêutica de colar os pedaços, sem cumprir rigorosos padrões, a pessoa estará
também unindo suas frações dicotomizadas, nos sonhos deixados pelo caminho.
Na utilização da colagem podemos verificar diferentes materiais, desde papéis a
sementes, entre outros, inclusive a mistura destes elementos diversos. Portanto, a
escolha do tipo de colagem vai demarcar uma representação simbólica na oferta
terapêutica. Este processo no momento adolescente pode ser um rico instrumento de
recomposição de suas partes em crescimento e transformação. A sua imagem corporal,
assim como seus conceitos e sonhos, está sofrendo uma necessidade de integração. Para
o jovem, esta elaboração imagética em uma nova perspectiva e múltiplos planos auxilia
na busca de conexão entre suas partes inconscientes.

38

PAIN, Sara & JARREAU, Gladys. (1996) Teoria e Técnica da Arte-Terapia. p. 80.
Cf. Ibid. p. 203.
40
Cf. Ibid. p. 190.
39

41
Quando utilizamos as modelagens, precisamos considerar a participação intensa
do corpo. Portanto, esta prática permite a manifestação de conteúdos mais livres e
primários em sua expressão. Entre as várias possibilidades de modelagem vamos
abordar a argila. Falamos de um material de importante significado e que faz parte do
cotidiano, capaz de remeter simbolicamente a imagens como a mãe terra, nascimento,
vida e morte e outras. Por isso, “nossos afetos nela se projetam muito mais
espontaneamente que em qualquer outro modelável tal como os materiais sintéticos.”41
Com mais profundidade do que as massas de modelar em geral, a argila segue como um
suporte aos afetos e sentimentos, sedimentando aspectos que não conseguiriam ser
elaborados com facilidade.
Neste contexto de produção com argila é necessário por parte do terapeuta
observar as diferentes reações ao material, desde a aproximação no primeiro contato à
sua manipulação. Em sua propriedade maciça, a argila remete a uma manipulação
concentrada, muito importante neste momento adolescente que tende à dispersão. A
argila oferece ao jovem uma atividade que permite a focalização plena de sua atenção.
Portanto, ativa o encontro com seu self, na busca do fortalecimento de um centro
psíquico. Dando forma à sua criatividade, o jovem pode nesta categoria plástica ver fora
de si aspectos angustiantes de seu momento e de sua história. Ao mesmo tempo, a
sensibilidade da peça criada, com possíveis rachaduras, permite a consciência de sua
responsabilidade em cuidar de suas feridas e fragilidades, bem como os sonhos de um
futuro a ser construído.
Nestas e em outras possibilidades de linguagem imagética, normalmente o
adolescente permite o contato mais profundo com suas dores, sensações, desejos e seus
sonhos futuros. Ao mesmo tempo torna-se viável contatar com os sonhos deixados pelas
suas transformações e abandonos no decorrer do seu trajeto de vida pretérito. Este
imaginário, em todo seu potencial de criação, possibilita a relação com o mundo real,
muito além do que se apresenta na dimensão meramente material da vida. Isso significa
que o sonho propicia o contato profundo com a realidade em seu sentido pleno, e não a
simples fuga desta.
Este vir a ser do sonho apresenta os fatos que estão incorporados no presente,
mas que ainda não se concretizaram. O jovem, como naturalmente mantém um vínculo
muito forte com suas imagens internas, muitas vezes se vê diante deste universo
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imaginativo não compreendido pelo mundo adulto. Mesmo com todas as
impossibilidades externas, a imaginação representa um canal importante para o encontro
com a identidade interior de cada sujeito e sua manifestação no mundo. Este fato está no
estudo de Laplantine e Trindade:

o processo do imaginário constitui-se da relação entre o sujeito e o objeto que
percorre desde o real, que aparece ao sujeito figurado em imagens, até a
representação possível do real. Esse possível real consiste na potencialidade,
no conjunto de todas as condições contidas virtualmente em algo. Nesse
sentimento, o imaginário não apenas previne situações futuras, como em sua
atividade antecipatória orienta-se para um porvir não suspeitado.42

Esta vivência imaginativa aparece com evidência na juventude, já que para este
contato com as imagens internas é necessário um sentimento íntimo de transgressão
com o presente. Somente infringindo as demandas do momento será possível a
expansão sonhadora na imaginação. Tal sentimento que muitas vezes se apresenta de
forma conturbada pode representar o grande investimento no sonho futuro que
determinará uma série de possibilidades. Entre o mundo imaginado internamente e o
momento atual, este jovem busca contornos que lhe permitirão explorar de forma salutar
este potencial.
Verificaremos melhor este fato na experiência arteterapêutica vivenciada com
um grupo formado de jovens em período de vestibular, que será esboçada mais
detalhadamente no terceiro capítulo desta investigação. Considerando a importância da
criação, o caminho da arteterapia, com sua representação simbólica através da
investigação imagética, propõe um rico contato com as perspectivas de amadurecimento
nos jovens. Utilizando-se da expressão em linguagens artísticas, esta abordagem
terapêutica amplia a consciência dos sentimentos, emoção e funcionamento psíquico.
Ao permitir que o inconsciente tenha espaço para ser reconhecido em seus conteúdos
mais profundos, encontramos na arteterapia o estímulo para que este momento juvenil
torne-se um importante passo no processo de individuação e, conseqüentemente, no
crescimento psíquico.
Isso significa que através do processo arteterapêutico será possível auxiliar este
sujeito na passagem juvenil a conquistar sua distinção e singularidade. Favorecendo esta
discriminação em relação ao todo, ao mesmo tempo em que induz a participação social
do indivíduo, a arteterapia permite este trânsito entre os conflitos internos inerentes ao
42
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crescimento e a construção de uma nova forma de caminhar no mundo. Conforme
verificamos no artigo de Nagem,
estes processos de transformação que podem ocorrer no campo material e no
campo psíquico, se observados e relacionados durante o trabalho
arteterapêutico, podem propiciar ao indivíduo que caminha uma integração
de seus conteúdos materiais e imateriais, que se tornam matéria-prima
essencial ao seu processo de individuação.43

Diante da proposta arteterapêutica possibilita-se uma organização interna na
psique destes jovens. Tal processo se apresenta como um continente seguro que lhe
permite alcançar territórios até então inatingíveis. Ao dar forma aos aspectos indefinidos
do inconsciente, utilizando os materiais como instrumento expressivo, o objeto criado
torna-se o produto da relação terapeuta-paciente, como um terceiro elemento. Olhar a
produção executada no material proposto faz com que o sujeito reveja seus conteúdos,
estruturas, vínculos e, principalmente, seu espaço no mundo, assumindo seu lugar de
maneira segura. Como uma apropriação de seu mais intenso funcionamento, agora
consciente, torna-se possível exercer a travessia que o levará à comunhão com o seu
interior. Neste contexto de pura criação poderá expandir-se, ampliando e transformando
sua colocação diante das concepções e verdades até este momento.
No confronto de conteúdos profundos da psique, ocorre uma aproximação de
registros, na maioria das vezes sem codificação racional. Por tratar-se de processos
inconscientes, que se comunicam de formas diversas, utilizando linguagens próprias, a
verbalização não alcança facilmente sua elaboração. A manifestação deste conteúdo se
apresenta através do corpo, dos lapsos na fala, dos sonhos e comportamentos não
reconhecidos como lógicos. Este é um dos motivos que nos faz repensar a importância
de técnicas terapêuticas que possibilitem a livre revelação deste “eu” que se molda e
muitas vezes se oculta na imagem representada ao mundo.
O caminho que seguimos na arteterapia se utiliza prioritariamente da produção
artística. Conforme os parâmetros da AATA – Associação Americana de Arteterapia -,
esta abordagem mantém a convicção de que a possibilidade criativa manifestada através
das produções artísticas favorece uma melhor qualidade de vida. Por intermédio da
criação, em suas diversas modalidades, o processo arteterapêutico permite maior
consciência e reflexão do sujeito em relação a si-mesmo e ao mundo. Assim, a
arteterapia pode ser conceituada como “o uso terapêutico da atividade artística no
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contexto de uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças, traumas ou
dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam desenvolvimento pessoal”. 44
Também reconhecida pela OMS45 como técnica complementar de saúde, a esta
proposta terapêutica configura-se neste contexto como um veículo de enunciação e
constatação de emoções, sensações e conflitos inerentes à existência humana. Ao
assumir o contato direto com o sonho que se apresenta como elemento de criação, a
arteterapia passa a ser uma importante contribuição para o reconhecimento da essência
interior e da singularidade a ser conquistada em todas as etapas da existência humana.
Nas produções durante o processo arteterapêutico, o sujeito será convidado a
produzir imagens que lhe remeterão ao seu processo interno. Ao materializar conteúdos
profundos de sua organização terá maior chance de elaborar de forma consciente os
padrões repetidos como saídas únicas até então. A criação plástica e, portanto, também
a criação sonhadora, poderá ser amplificada em diversas modalidades, o que facilita o
relaxamento das defesas inconscientes e maior manifestação de substratos ainda não
alcançados. O reconhecimento visível de símbolos e formações, representados
materialmente no objeto criado, permite ao indivíduo debruçar-se diante de seu próprio
comportamento e escolhas na vida. Esta experiência vivenciada dentro do vínculo
arteterapêutico possibilita ao jovem que, através de seu corpo presente nos trabalhos,
manifeste suas angústias e as expresse espontaneamente através dos materiais artísticos
oferecidos durante os encontros.
Esta é a própria linguagem do inconsciente que se apresenta nas imagens criadas
e na livre expressão de seu sentimento durante cada criação. A situação traz ao sujeito a
conscientização de seu universo interno, em seus sonhos e desejos. Neste caminho, cada
pessoa vivencia a aproximação de seu verdadeiro self, que permitirá maior integração
entre o inconsciente e o ego. O adolescente ao receber os caminhos da cultura e da arte
como fonte de crescimento, estará mais apto a transpor os obstáculos de sua passagem
para se tornar um jovem-adulto responsável e maduro em seus desígnios futuros.
Na próxima etapa falaremos da arteterapia como caminho terapêutico em seu
segmento junguiano. Dentre diversas possibilidades de leitura e atuação deste campo de
conhecimento, escolhemos trabalhar com a escola junguiana que fundou a Psicologia
Analítica. Trata-se de uma corrente que buscou através dos símbolos universais e
pessoais o aprofundamento nas questões psíquicas relacionadas à existência humana,
44
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em toda sua riqueza de conteúdo. Como menciona Cavalcanti, “na tentativa de
compreender seu mundo interno, e o de seus pacientes, ele procurou resgatar o universo
simbólico humano que habitualmente se encontra sob o poder das religiões, dos
místicos e das filosofias orientais”46.

3.2 – O processo da arteterapia com abordagem junguiana na compreensão
simbólica do humano
“Aquilo que não fazemos aflorar à consciência aparece
em nossas vidas como destino.”
Carl Gustav Jung

Fechamos

este

capítulo

buscando

esclarecer

alguns

pressupostos

do

funcionamento da arteterapia, baseada teoricamente na Psicologia Analítica de Carl
Gustav Jung. O termo que melhor traduz esta abordagem seria a “Psicologia das
Profundezas”. Por tratar-se de uma leitura do psiquismo humano em suas mais
profundas raízes, este conhecimento nos fala de um sujeito potencialmente capaz de
atingir o encontro com a sua inteireza. A arteterapia busca em seu processo terapêutico,
através das representações artísticas, maior expansão e contato com os conteúdos
psíquicos conscientes e inconscientes. Como estamos tratando de manifestações através
de símbolos, materializados nas expressões artísticas, utilizar este caminho permite a
compreensão da psicodinâmica do indivíduo, assim como sua mobilização interna.
A perspectiva arteterapêutica baseada na teoria junguiana permite ao terapeuta o
lugar de receptor, disponível para aceitar os sinais emitidos em cada símbolo
representado na criação do paciente. Nesta produção única na qual emergem imagens
inconscientes através das diversas possibilidades expressivas, o indivíduo elabora por
meio deste processo imagético suas emoções e seu funcionamento psíquico. Como nos
apresenta Philippini, “este caminho único, compreende as transições e transformações
em direção a tornar-se um ‘in’ divíduo, aquele que não se divide face às pressões
externas e que assim procura viver plenamente, integrando possibilidades e talentos, às
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feridas psíquicas”47. Desta forma, os sofrimentos psíquicos são reelaborados em outra
configuração, com uma renovada montagem para as antigas fragmentações.
Nesta leitura da teoria analítica dentro de uma perspectiva imagética,
encontramos James Hillman, psicólogo pós-junguiano, que em sua obra O Código do
Ser nos fala do “fruto do carvalho”48, enfatizando a necessidade de se buscar o que é
único e singular em cada indivíduo. O reconhecimento daquilo que está impresso como
diferença e particularidade em cada pessoa na conexão com o self. Hillman nos fala de
uma vitalidade criativa que clama para ser vivenciada. Em seu estudo, aborda o tema da
psique como a imagem da alma, sendo “o cerne da personalidade e o repositório do
destino individual”.49 Logo, cada um nasce com a imagem que o define como
indivíduo, no lampejo de consciência que busca a auto-regulação psíquica. Neste
pensamento, cada humano mantém em si uma forma de autopreservação instintiva de
sua essência psíquica, que necessita de aceitação e reconhecimento.
Assim como em toda imagem, cujo conteúdo só pode ser apreendido em sua
totalidade, sem apresentar claramente ao observador a ordem de seus fragmentos e
composição, o humano ao nascer recebe sua imagem inata, como um chamado do vir a
ser de sua psique. Este convite da alma deve ser ouvido na busca e possibilidade de
integração. Hilman nos propõe um olhar diferenciado para o destino pessoal:
evidentemente a vida humana avança dia a dia e regride, e realmente vemos
faculdades diferentes desabrocharem e murcharem. No entanto, a imagem
inata de seu destino engloba concomitantemente hoje, o ontem e o amanhã. A
sua pessoa não é um processo nem um desenvolvimento. Você é a imagem
essencial que se desenvolve, caso se desenvolva.50

Este encontro ou chamado de que nos fala Hillman, pode ser protelado ou até
mesmo não atendido, mas permanece clamando internamente na busca de espaço para
sua expressão. Para Hillman é exatamente neste conteúdo pessoal que está a confluência
de cada indivíduo com o seu destino. Neste mistério humano repousa a liberdade de
seguir a trajetória da vocação inconsciente de cada sujeito. O movimento de encontro e
revelação essencial muitas vezes é impedido pelo meio e, por vezes, apresenta-se em
sintomas psíquicos, que se conformam como doenças do corpo e da alma.
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Encontrar ou reencontrar a imagem inata simboliza contatar com a mais
profunda e autentica semente dos sonhos e da singularidade de cada destino. Este pode
ser o importante caminho e a possibilidade de saúde e integração psíquica. Cada vida
está marcada por sua imagem, que significa a essência primordial desta existência. Esta
imagem orienta e recorda ao sujeito sua verdadeira trajetória, o seu chamado.51
Entregar-se a esta possibilidade significa permitir que o fluxo da vida encaminhe o que
muitas vezes se bloqueia em decorrência da tentativa ilusória de controle dos
acontecimentos.
Esta força psíquica de que nos fala Hillman pode ser reconhecida no sonho de
uma existência que instiga trajetos muito além da escolha racional. Seguindo os
caminhos de Jung, podemos inferir que este é o processo alquímico entre o que já se faz
real e o que ainda é potencialidade. Isso nos traz a possibilidade de transformação e
recriação do funcionamento diante do mundo e de si mesmo. Neste universo imagético
do que já existe como energia psíquica, mas que de alguma forma ainda não se
concretizou, está a trilha da individuação psíquica.
Para compreendermos melhor como a leitura imagética se estrutura, vamos
percorrer a abordagem junguiana em alguns de seus conceitos básicos. Tendo em vista
que a arteterapia que estudamos se utiliza desta abordagem, pretendemos discorrer sobre
os pontos que consideramos importantes para nossa pesquisa. Na proposta junguiana,
encontramos um estudo que se estruturou de forma empírica, sempre buscando o
aprofundamento na mitologia, nos distúrbios psiquiátricos, nos povos primitivos e nos
procedimentos alquímicos.
Mesmo considerando a importância do inconsciente individual, Jung estende sua
teoria para conteúdos que identificam símbolos formadores do que denominou
“inconsciente coletivo”. Em seu contato com diversas civilizações, incluindo culturas
tribais, orientais e a própria tradição da cultura ocidental, Jung registra determinados
símbolos análogos em civilizações que nunca tiveram comunicação entre si. Ao
continuar sua grande experimentação, encontra entre seus pacientes psicóticos a
reprodução através de desenhos e pinturas de imagens muito semelhantes, e em alguns
casos idênticas, ao desses povos. Como exemplo claro deste processo está a forma das
mandalas52, muito comum nas expressões artísticas entre os doentes psiquiátricos.
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Para a Psicologia Analítica, o inconsciente, todo o conteúdo que não chega à
consciência, utiliza-se de linguagens simbólicas, fantasias e imagens para sua expressão.
No inconsciente está presente todo o material da psique desconhecido pelo sujeito, e
também o que não faz parte das elaborações conscientes por ter sofrido repressão e por
isso desapareceu da memória. Jung nos fala ainda da possibilidade de captação de
determinados conteúdos que nos invadem sem que possamos perceber, passando a fazer
parte de nosso mais profundo funcionamento psíquico subliminarmente. No estudo
junguiano elaborado por Mednicoff,
o inconsciente não é simplesmente um depósito de experiências já vividas,
desejos ou instintos reprimidos. Ele não é estático, mas também criativo,
dinâmico e capaz de produzir conteúdos novos. Ele reagrupa o que já existe e
trabalha de forma compensatória e complementar em relação ao consciente.53

Diferenciando-se da psicanálise, Jung amplia o conceito de inconsciente. Não se
trata mais de uma instância psíquica que funciona a partir das vivências reprimidas pelo
superego. Para a Psicologia das Profundezas, nas parcelas mais desconhecidas do
inconsciente estão também as maiores potencialidades criativas do humano. Este seria o
ponto principal a ser alcançado a partir das manifestações propostas na terapia. Chegar
ao inconsciente significa ampliar os significados que regem a existência, trazendo os
diversos símbolos responsáveis pelo funcionamento dinâmico da psique. Isso pode ser
compreendido como a amplificação, através da abertura da rede simbólica que
fundamenta cada sujeito em sua singularidade e seu comportamento diante do mundo e
de si mesmo.
Mesmo falando de inconsciente como um funcionamento indivisível, Jung
propõe, para melhor compreensão da psicodinâmica do sujeito, separarmos esta
atividade em inconsciente coletivo e inconsciente individual. O inconsciente coletivo,
grande contribuição desta teoria, seria a mais profunda parte da estrutura inconsciente.
Está fundamentada como uma porção de pouca mobilidade, que funciona como
reservatório da memória ontológica da espécie humana, como registro hereditário
independente das experiências de vida.
Este material está representado nas imagens naturais às diversas civilizações,
denominadas como arquetípicas. Como um potencial herdado, estas imagens
permanecem registradas na psique e são trazidas à consciência através da mobilidade
tranqüilidade em sua produção e contemplação. Assim, Jung pressupõe que esta manifestação circular
permite o contato com o mais profundo do movimento psíquico.
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dos símbolos mediante as experiências reais do ambiente em que o sujeito está inserido.
Logo, este conteúdo imagético seria comum a todos os indivíduos, mudando apenas sua
manifestação singular.
Quando a teoria junguiana descreve o inconsciente individual nos fala da parcela
menos profunda do psiquismo. Muito próxima da consciência, esta camada interage
freqüentemente com o consciente. Para Jung o inconsciente individual é constituído de
diversos fatores. Em primeiro lugar, por conteúdos que permanecem inacessíveis ao
consciente, encontrando-se reprimidos por não terem correspondido às expectativas do
funcionamento egóico no decorrer do desenvolvimento da personalidade. Além disso, é
também formado pelas manifestações que nos chegam sem que possamos perceber
claramente. Outro fator é o conjunto de memorizações que não são ativadas com
freqüência. Enfim, encontramos os complexos no inconsciente individual.
Os complexos são importantes no conhecimento que o sujeito pode alcançar do
seu próprio funcionamento psíquico. Referem-se à idéias ou pensamentos que estão
carregados de emoção. Esta concentração energética se reúne a um determinado
arquétipo do inconsciente coletivo como forma de representação simbólica.54 Isso nos
fala de uma vinculação direta e constante entre os complexos e os arquétipos, como nos
ensina a Dra. Nise da Silveira, “haveria sempre uma ligação entre as vivências
individuais e as grandes experiências da humanidade”.55 A expressão dos complexos se
presentifica com freqüência em manifestações através dos sonhos noturnos e sintomas
fisiológicos. Em povos tribais encontramos com freqüência a utilização ritual de danças
e cantos coletivos que manifestam, e assim esgotam, esta energia. Desta forma, esses
povos evitam que o acúmulo energético dos complexos resulte no adoecimento do
indivíduo e do grupo56.
Existe a união entre o inconsciente coletivo e individual, uma vez que o
inconsciente coletivo se apresenta como a base da psique individual. Entende-se que
este processo se faz através do símbolo e suas manifestações que constituirão o
inconsciente pessoal. Os símbolos são imagens que canalizam e concentram a energia
psíquica, mas ao mesmo tempo favorecem a mobilidade para caminhos ainda não
54
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trilhados. Para que essas vias sejam reconhecidas torna-se necessário que não recebam
interpretações absolutas por parte do sujeito ou do terapeuta. O processo arteterapêutico
favorece a abertura das imagens simbólicas, possibilitando a este conteúdo suas diversas
significações. Assim, este material rico em energia poderá tornar-se combustível para
conscientização e reflexão, elementos fundamentais para a constituição unificada do
self, na interação psíquica.
Através das inúmeras possibilidades de trabalho em arteterapia, encontramos
naturalmente a proposta de atingir e tocar o sujeito em sua essência de vida. As técnicas
utilizadas, tais como pintar, desenhar, dançar, representar personagens, modelar, colar,
entre tantas outras linguagens possíveis, expressam o sujeito liberto das exigências que
adquiriu como modelo a ser demonstrado socialmente. A relação terapeuta-paciente se
configura com características ativas, em que o sentido de prazer permite vínculos
profundos. A análise psíquica configura-se naturalmente em percursos lúdicos de
reconstrução dos significados que norteiam e demarcam a trajetória particular desta
pessoa. Este encontro terapêutico segue seu fluxo, ampliando o que se evidencia.
Verificamos este processo claramente no pensamento de Philippini:

trata-se de um caminho feito de cores e de formas, repleto de significado.
Este caminho, às vezes, é longo, às vezes, é cheio de obstáculos, obrigando a
recuos e paradas... Por ele caminham viajantes solitários ou, por vezes,
bandos alegres e ruidosos e todos, ao passarem, deixam rastros e restos,
pistas e partes, com seus pés marcam o trajeto e, com suas mãos, alargam a
passagem. Há quem desista logo, quem caminhe um pouco mais e quem,
arduamente, chegue até o final, para só então descobrir que este fim bem
pode ser só o começo... 57

A concretização em imagens de aspectos inconscientes, atingindo símbolos do
inconsciente individual ou imagens arquetípicas, promove no sujeito o enfrentamento de
questões psíquicas. Neste procedimento, a arteterapia segue como facilitadora na
manifestação gradativa de significativos materiais simbólicos inconscientes. No
trabalho arteterapêutico ocorre o mapeamento da constituição psíquica em sua mais
intensa escavação. Neste rastreamento torna-se comum o encontro com fenômenos
sombrios que se apresentam como um desconhecido – o que Jung entende como sombra
- que acompanha e demarca o comportamento do sujeito diante do mundo.
No processo de reconhecimento dos conteúdos mais profundos, o sujeito inicia
um caminho de diferenciação entre a persona – sua imagem ideal – e seu self - sua

57

PHILIPPINI, Ângela. (2004) Para Entender Arteterapia: Cartografias da Coragem. p. 20.

51
verdade interior. Nesta trajetória parece inevitável o contato com sua mais profunda
obscuridade. Esta sombra de que nos fala Jung é a coisa que uma pessoa não tem desejo
de ser. Funciona como uma negação de partes da sua personalidade que rejeita e, por
isso, tenta não ver. Este conteúdo sombrio não é o oposto da consciência, mas a
complementa no decorrer do processo de individuação. A convivência entre a sombra e
a consciência é o que falta para a integração psíquica da personalidade. Como este
material se encontra obscuro principalmente ao próprio sujeito, pode tornar-se
extremamente carregado de energia e, portanto, mais fortalecido e perigoso à
integridade psíquica.
O caminho de conscientização dos conteúdos desarmônicos entre a identidade
egóica e a profundeza do psiquismo torna possível o reconhecimento de partes que são
rejeitadas internamente e projetadas como sendo do mundo externo. Como já
mencionamos anteriormente, a sombra atribui a conteúdos externos uma realidade que,
verdadeiramente, diz respeito ao universo interno que não pode ser aceito. Na
recuperação do espaço criativo, alcançando novas formas expressivas, ressignificando
padrões rígidos de vínculos com mundo, torna-se provável a aproximação entre a
imagem do ego e os espaços internos não vistos. Nesta trajetória subjetiva de unificação
das partes, o sujeito reconstitui uma maior integração em seu ser. Conforme nos aborda
Cavalcanti quando explica a teoria junguiana,
quanto mais conteúdos forem reprimidos, mais energia psíquica fica no
inconsciente, minando a força do ego. Este fica frágil, atribui um poder
excessivo às pessoas; e as atividades que precisa realizar passam a ser
penosas. O ego fica paralisado, invadido pelo medo. Ou então fica agressivo,
e procura destruir nos outros aquilo que considera negativo em si, mas não
reconhece como próprio.58

A leitura simbólica propiciada pela psicologia analítica permite ao arteterapeuta
maior abrangência na compreensão da complexa formação psíquica humana. Através da
produção

de imagens

no

processo

arteterapêutico,

o

sujeito

se apresente

esponteneamente em seus símbolos. Nesta trajetória heróica, cada indivíduo
naturalmente busca a integração entre os aspectos do seu inconsciente individual e
coletivo, entre o seu ego e sua sombra, e entre todas as dimensões fragmentadas de sua
psique. A arteterapia almeja, como um de seus principais objetivos, auxiliar neste
caminho, como um suporte para que o sujeito em terapia possa seguir e mergulhar em
sua fonte criativa. Alcançando esta profundidade o indivíduo entra em contato com sua
58
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vitalidade e melhor distribuição de energia psíquica. Isso significa em muitos casos o
fortalecimento necessário para que transforme e recrie formas de estar em sua vida
como participante consciente de suas escolhas.
No caminho do autoconhecimento, como nos apresenta Jung, o processo de
individuação pode ser compreendido como a circunvolução que leva a um novo centro
psíquico.59 Em arteterapia, os materiais, as cores, na produção imagética e o próprio
setting servem como ritos que favorecem este encontro com os conteúdos internos de
cada pessoa. Isso significa que auxilia este sujeito na conquista de sua distinção e
singularidade. Favorecendo esta discriminação em relação ao todo, ao mesmo tempo em
que induz a participação social do sujeito, a arteterapia permite o trânsito entre os
conflitos internos inerentes ao crescimento e a construção de uma nova forma de
caminhar.
Mais consciente de sua existência e unicidade, este sujeito encontra maior
possibilidade de retomar sonhos e projetos escondidos e abandonados em cantos
esquecidos. No processo arteterapêutico, quando o indivíduo consegue expandir suas
representações expressivas, mostra-se mais livre para o reencontro interno com seus
conteúdos pessoais e arquetípicos. Este inovado olhar sobre o mundo resgata e permite
o renascimento da essência sonhadora, que assume sua importância e seu espaço de
construção. Uma das principais características do processo arteterapêutico consiste em
recuperar a espontaneidade, a capacidade lúdica perdida em crianças que envelheceram
endurecendo os movimentos e os sonhos.
Neste processo verificamos a recuperação de um sujeito esquecido na máquina
alucinada da demanda social. Para que este contato se faça real é preciso reconhecer
uma voz interna que Hilman chama de “semente original ou o fruto do carvalho”, em
uma nova forma de caminhar no mundo, ampliando a audição e o sentir,
começar a perceber a semente original da alma de uma pessoa e ouvi-la pode
não ser fácil. Como reconhecemos sua voz, que sinais ela dá? Antes de
tratarmos dessas questões, precisamos nos dar conta de nossa própria surdez,
das obstruções que diminuem nossa audição: o reducionismo, a literalidade, o
cientificismo de nosso chamado senso comum.60

Quando o sujeito reconhece o distanciamento de sua essência, em decorrência da
busca incessante de adequar-se ao meio, pode enfim parar o tempo da aceleração. Neste
movimento em direção à semente original da alma, não cabe o reducionismo das
59
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verdades externas, a literalidade das ofertas ou mesmo a promessa de um mundo ideal.
A imagem inata da psique apresenta uma pessoa que não fragmenta o passado, o
presente ou o futuro, mas a coexistência dessas partes por toda uma vida. O chamado
ecoa intensivamente para que possa ser ouvido e se revela ao sujeito como a apropriação
do cerne de sua apropriação criativa.
Nesta expansão da criatividade o indivíduo pode novamente imaginar, provendo
e nutrindo de imagens sua existência. Ao dar forma às suas imagens inconscientes,
torna-se possível a leitura decodificada de conteúdos ainda não alcançados. Nesta
compreensão das diversas manifestações que chegam ao processo de expressão
terapêutica, encontramos a possibilidade de transcender o caos inconsciente. Assim
como nos fala Philippini, “a matéria-prima formada pela energia psíquica antes difusa e
fugidia ganha um continente. Assim, à etapa de dar forma, segue-se a possibilidade de
In-Formar, cumprindo-se a função transcendente”61. Ao utilizarmos a forma expressiva
em materiais artísticos permitimos que se transforme internamente conteúdos rígidos de
funcionamento e ação.
Neste percurso, muitas vezes doloroso, a pessoa busca apenas aliviar seus
sofrimentos. Vivencia na terapia este acolhimento, mas primordialmente estabelece um
encontro com seu mais profundo self. Neste construir, desconstruir, representar,
registrar, materializar e elaborar os conteúdos, a subjetividade inicia um caminho sem
volta, acordando do mais profundo sono. Podemos decifrar este “acordar” como um
processo de dar-a-cor ao que antes parecia um campo cinza e nublado. Este indivíduo,
ainda com suas angústias, mas agora capaz de criar através desta imponderável
constituição psíquica, recomeça sua trajetória a todo o momento. Agora não se verá
mais como prisioneiro do medo congelante de uma vida que não se permite correr
riscos, gerar movimentos e produzir coloridos.
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CAPÍTULO IV

UMA BREVE EXPERIÊNCIA COM GRUPO DE JOVENS E O CONTATO
COM SUA ESSÊNCIA SONHADORA

Figura 6

"A vida e os sonhos são folhas do mesmo livro; lê-lo em
ordem é viver, folheá-lo, é sonhar.”
Arthur Schopenauer

Exatamente o tão temido conflito da adolescência se mostra como responsável
pelo crescimento destes jovens na passagem para a vida adulta. Devemos considerar
todas as dificuldades deste período. No desconhecido território das sensações
experimentadas de forma latente, o jovem incorre no risco da busca alienante. Muitas
vezes, na tentativa de amenizar a dor psíquica são criadas defesas que pretendem
protegê-lo dos inevitáveis sofrimentos. Nesta busca de evitar a dor anestesia-se a
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criatividade e conseqüentemente os sonhos, que intrinsecamente propõe o
enfrentamento que levaria em direção à vida adulta. Esse procedimento que se inicia
ainda na infância, quando são vivenciadas as primeiras ameaças psíquicas, conduz à
formação de mecanismos de adequação, muitas vezes através de bloqueios rigidamente
condicionados.
Neste processo, o sujeito submete-se ao aniquilamento de muitos sonhos e
fantasias que serviriam como propiciadores do encontro com a força interna. Sonhar
coloca o indivíduo diante do que pretende para sua vida. Esse movimento permite a
reflexão a respeito do que deseja construir no momento presente e dos efeitos em sua
história futura. Na chegada da adolescência, símbolos e vivências anteriores serão
revividos e, portanto, com grande chance de ressignificação. Como um amálgama, nesta
etapa emerge toda vivência pregressa. Na possível chance de reescrever a própria
história, individual e social, o jovem vai aos poucos consolidando um lugar no mundo.
Ao se projetar adiante pode verificar o que está produzindo para sua realização hoje.
Incluiremos nesta etapa do trabalho a experiência vivenciada com um grupo de
oito jovens no período da adolescência. Entre os participantes abordaremos o percurso
simbólico de dois dos componentes. Dividiremos este capítulo em três momentos, o
primeiro pretende mostrar a constituição do grupo, seus objetivos e o espaço
terapêutico. Na segunda parte será exposto o processo grupal, sua consolidação,
transformações e crescimento. Como fechamento deste capítulo, propomos a reflexão
acerca do trajeto arteterapêutico dos dois jovens componentes do grupo acima citado.
Este projeto não pretendeu a formulação de estudo de caso, apresentando-se como
ilustração de uma breve demonstração da prática arteterapêutica na construção do sonho
como elemento criativo no estágio adolescente. Serão integrados a este estudo,
relatórios e depoimentos das experiências durante as sessões destinadas a estes
encontros.

4.1 – Histórico

Dividiremos esta etapa da pesquisa com a intenção de mostrar com clareza todo
o processo de constituição e sua configuração. Primeiramente falaremos qual o nosso
objetivo em demarcar um grupo de jovens em período de vestibular e a significação
desta escolha para nosso trabalho. Como esse grupo se formou e os vínculos que se

56
constituíram a partir deste agrupamento. Outro ponto importante desta elaboração será a
construção do espaço arteterapêutico como um local ritualístico para sua passagem
juvenil. Isso se tornou nítido no decorrer das sessões, quando os participantes criaram, a
partir da proposta, neste espaço terapêutico, seu campo de expressão simbólica através
das elaborações artísticas e verbais.
Vamos apresentar ainda nesta etapa as imagens de parte dos trabalhos que
escolhemos como os mais representativos para ilustrar a formação grupal e a construção
coletiva deste processo. Todos pareceram muito à vontade nesta exposição e
participativos nas ofertas de materialização das imagens. Muito curiosos e desejantes
desta oportunidade, colocavam-se totalmente disponíveis em sua mais íntima
possibilidade. Os participantes apresentaram seus sonhos individuais, ao mesmo tempo
em que demonstravam comprometimento com as transformações do mundo.
Verificaremos este fato no decorrer das descrições.

4.1.1 – Objetivo e formato do trabalho

Figura 7
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“Quem, eventualmente, poeta não é, cria o quê? Se
alguém não tem mesmo nada para criar, pode talvez
criar a si mesmo.”
C. G. Jung

O objetivo deste trabalho se configurou no desejo de agrupar jovens em idade
entre dezessete e dezoito anos que estivessem cursando o pré-vestibular. O provável
sonho de construir uma vida feliz, com decisões que lhes tragam realização profissional,
financeira e emocional, nos fez pensar neste processo arteterapêutico como um
importante marco para este complexo momento. Consideramos que esta etapa da vida é
de grande significado social e individual, demarcando simbolicamente a passagem para
o universo adulto. Estes jovens usaram o espaço arteterapêutico para reflexão de seus
conteúdos psíquicos e os sonhos do futuro que desejam construir.
Entendemos que esta foi uma conquista do direito de desacelerar a demanda e o
movimento externo. Conquistar o sonho, olhar para o que ainda pode ser, sem o
aprisionamento de lugares predeterminados, pois “o tempo também precisa ser posto de
lado; do contrário, o antes sempre determina o depois, e você fica acorrentado a causas
passadas sobre as quais você é incapaz de ter algum efeito.”62 Estamos propondo neste
trabalho uma leitura que não segue uma reta, mas vislumbra os sonhos futuros sem
perder as implicações do que já fora construído. Buscamos reconhecer a história pessoal
em toda sua intensidade, considerando os sonhos deixados pelo caminho e acoplando-os
ao que ainda será. Em nossa compreensão, estas sessões foram um tempo de reflexão e
auto-conhecimento para as escolhas de um trajeto a ser percorrido.
Como contrato de trabalho estabelecemos que todos os encontros deveriam se
realizar no consultório da arteterapeuta, em horário pré-marcado e pré-fixado. Cada
reunião duraria aproximadamente duas horas e todo o material seria fornecido sem
qualquer ônus atribuído aos inclusos na pesquisa. Por tratar-se de um trabalho
voluntário com finalidade didática, os integrantes do grupo autorizariam - diretamente
ou através de seus responsáveis - a liberação de imagens e depoimentos. Por outro lado,
a arteterapeuta assume o compromisso de não divulgar qualquer parte do material que
venha comprometer a integridade psíquica dos participantes.
O formato pretendeu corresponder a uma terapia breve, focando o processo
criativo e o contato com sua arte expressiva como fonte de consciência diante do
mundo. A abordagem buscou, através do devaneio criativo, a possibilidade de
62
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apropriação e edificação dos caminhos presentes e futuros destes adolescentes.
Inicialmente foram propostos seis encontros em que seriam trabalhadas modalidades
artísticas específicas a cada proposta terapêutica. As sessões tiveram uma continuidade
que seguiram o objetivo do trabalho. Assim, a seqüência desses encontros
arteterapêuticos foram previamente elaborados e buscaram atingir nestes jovens a
mobilização deste ser sonhador que se torna agente no universo em que está inserido.

4.1.2 – Formação do grupo de adolescentes

Este grupo formou-se a partir de inscrições espontâneas de jovens que cursavam
o ensino médio direcionado para o vestibular, em escolas particulares na Zona Norte do
Rio de Janeiro. A maioria dos interessados residia no bairro da Tijuca, pertencentes à
classe média desta região. A escolha do bairro onde foi feita a pesquisa se deu pelo local
a ser utilizado para as vivências. Em decorrência do espaço físico disponível e de ser
apenas uma arteterapeuta, o número de integrantes deveria estar entre seis e oito
componentes.
Os encontros seriam semanais, embora seguindo a possibilidade da agenda de
todos. Assim, fechou-se com o total de três rapazes e cinco moças, não sendo permitido
mais nenhum novo integrante. Isso caracterizou um grupo fechado, de formação mista.
Esses dois elementos proporcionaram um trabalho rico na troca de experiências e
confiança entre os jovens. O grupo iniciou seus encontros no dia 9 de agosto e finalizou
em 11 de outubro de 2008.
No primeiro encontro foi colocado que este projeto faz parte de uma pesquisa de
pós-graduação em arteterapia. A profissional coordenadora dos trabalhos falou sobre
sua formação, dando seqüencia às especificações da pesquisa e as regras que
necessitariam ser cumpridas no decorrer do processo. Esclareceu que os conteúdos
apresentados durante as sessões não poderiam ser divulgados fora do grupo por nenhum
dos componentes, fechando um acordo que foi firmado por todos. Este contrato
preservaria a integridade dos participantes e facilitaria o mergulho em elaborações mais
complexas. O cronograma das datas foi preestabelecido, tendo em vista que haveria
provas, inclusive de vestibular durante o tempo estipulado. Desta forma, decidimos
juntos quais seriam os sábados possíveis para as sessões.
No decorrer desta descrição vamos nomear os participantes por A, Ca, Ce, F, I,
J, L e P. Nossa intenção será de manter a identidade dos voluntários oculta em respeito
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a estes corajosos componentes que se expunham em suas mais profundas construções,
confiando no grupo e na proposta arteterapêutica. Este foi o início de um belo e intenso
trabalho com jovens disponíveis em suas dificuldades, mas primordialmente em sua
afetividade diante do mundo e de seus parceiros. Como nos falou Jung, o encontro de
duas personalidades assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas: se alguma
reação ocorre, ambos sofrem uma transformação. E assim, esta alquimia do encontro
foi possível a cada contato e produção, transformando sonhos em potenciais de vida.
4.1.3 – O espaço como ritual
O cuidado com o setting onde se realizou este projeto passa pela consciência de
tratar-se de uma conquista ritualística na passagem adolescente. O local foi escolhido
como sendo um espaço sagrado para que estes jovens pudessem ser recebidos sem
qualquer interferência alheia à proposta. Na sala central do consultório foram retirados
todos os móveis, permanecendo apenas um armário onde estavam os materiais. Em
todas as sessões eram colocados colchonetes ao redor da sala e ao centro o material a ser
utilizado naquele dia. A repetição deste cenário se dava pela intenção de demarcar uma
conquista territorial do espaço transicional da adolescência.
Seguindo esta temática, ao chegarem, todos retiravam seus calçados e bolsas
deixando-os na recepção. Cada sessão se iniciou com músicas ligadas a diversas
civilizações, com proposta de dançarem circularmente em diferentes culturas e ritmos.
Sempre em roda e com as mãos dadas, repetiam os passos orientados pela arterapeuta e
em alguns momentos criavam com o grupo sua dança. Esta passou a ser uma marca em
todos os trabalhos, quando se descontraíam e abriam mão do mundo de onde vinham,
vinculando-se o grupo. Este momento inicial pressupunha uma maior consciência
corporal que acompanhava os movimentos da dança seguida de respiração e contato
com os sentidos de seu corpo.
Um exemplo da importância deste vínculo no início das sessões para o grupo
pode ser demonstrado na construção da mandala com grãos que foi feita
espontaneamente com todos os presentes. Esta produção foi efetuada na quarta sessão,
que apresentava como proposta a colagem com grãos e sementes, antes de iniciarem o
trabalho individual, a arteterapeuta propôs que os jovens escolhessem alguns grãos e
compartilhassem com o grupo. O grupo espontaneamente fez um símbolo que foi
colocado como centro do trabalho (imagem 8). Em cada sessão uma nova possibilidade

60
de compartilhar era apresentada, como um objeto real ou imaginário que permaneceria
ao centro da roda.

Figura 8

A maioria dos jovens deste grupo ainda não havia definido o seu desejo
profissional. Mesmo os que já estavam inscritos nas provas de vestibular apresentavam
sérias dúvidas sobre sua decisão. Portanto, encontrar neste espaço a liberdade de falar e
expor seus conflitos, sonhos e expectativas, parecia uma conquista a ser resguardada.
Nenhum dos participantes havia tido qualquer experiência terapêutica, individual ou
grupal anteriormente, mas participaram sem gerar qualquer tipo de resistência.
Em meio a cores, pincéis, argilas, sementes e outros materiais, pareciam
encantados com o próprio resultado de suas expressões. Ao final de cada trabalho
desejavam falar sobre o que estavam vendo e sentindo em sua produção e o que viam
nas representações dos colegas. Assim, foi criado pelo grupo um território sagrado,
onde suas angústias, devaneios e emoções poderiam ser exteriorizados. Podemos
verificar o significado deste espaço ritualístico claramente no pensamento de Philippini:
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todas as culturas têm seus territórios sagrados, um espaço de proteção,
calma e serenidade em que os indivíduos podem realizar seus ritos de
conexão com aquele que concebem como divindade. (...) O setting da
Arteterapia, com sua formação de laboratório de alquimista, recria nos
tempos atuais, o tão necessário território sagrado. Funciona como local de
criação, de resgatar e expandir potencialidades adormecidas, de desvelar
sentimentos, de compreender conteúdos inconscientes.63

Neste local de criação, os jovens foram incorporando este sagrado que se
apresentava como proposta. O desejo de aprofundar seus conteúdos, abrindo espaço
para o devaneio criativo, tornava-se mais nítido a cada encontro. Os materiais colocados
ao centro da roda simbolizavam o que iriam experimentar, não apenas como
conhecimento artístico, mas principalmente de sua autoconsciência. Todos os símbolos
escolhidos permitiram este contato, com o grupo e com seu próprio ser. Ficaram livres
para sonhar um mundo imaginário, sem a obrigatoriedade de concretizá-lo, mas como
fonte de criação e veículo de transporte para a vida.
Neste sagrado, construído e ampliado a cada sessão, encontramos vários
símbolos importantes para a estruturação psíquica do ritual juvenil. A roda que pode
significar os ciclos, referindo-se ao mundo do vir a ser, o encontro contínuo em busca
da unidade e integração, neste contexto cumpria sua missão de união e força. 64 O
encontro formado por diferentes jovens que tinham em comum a vivencia de um mesmo
período de transição, simbolizou a passagem coletiva em busca de um novo tempo. O
grupo fortalece o indivíduo para que este possa mergulhar com mais profundidade em
sua essência, agindo como um porto seguro que o acolherá no retorno de cada processo.
Na imagem abaixo vemos em uma das últimas sessões a concentração na criação do
trabalho. (imagem 9).
A conquista da individualidade através do grupo pode ser compreendida na
forma dos jovens irem aos encontros. No início, a maior parte deles chegavam junto.
Como já se conheciam direta ou indiretamente, preferiam marcar fora do consultório um
encontro e virem já em grupo. Ao final das primeiras sessões ainda permaneciam
conversando mais algum tempo na recepção, como se pretendessem prolongar o
encontro. Depois saiam novamente juntos e normalmente direcionados para algum outro
lugar. Naturalmente, sem nenhum acordo, depois de três sessões esta característica se
diluiu e foram chegando separadamente e saindo em tempos e direções diferentes. Na
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próxima parte serão discriminados o processo grupal e as transformações individuais
que se processaram nesta configuração.

Figura 9
4.2 – Processo grupal

Figura 10
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“Para ser grande, ser inteiro; nada teu exagera ou exclui;
ser todo em cada coisa; põe quanto és no mínimo que
fazes; assim em cada lago, a lua toda brilha porque alta
vive”.
Fernando Pessoa

A partir deste momento iremos abordar parte das sessões de arteterapia vivenciadas com
este grupo de jovens. Dividiremos esta construção em três etapas em que buscaremos
discorrer sobre aspectos importantes nesta trajetória. Os primeiros encontros e a
consolidação do grupo fechado, com uma proposta específica de trabalhar os sonhos de
uma vida adulta, abrindo espaço para este vir a ser da imaginação que compõe os versos
da vida futura. Como já mencionamos, iremos percorrer o processo grupal estabelecido
entre os componentes, em suas construções subjetivas. O belo contato destes jovens
com seu ser sonhador, capaz de imaginar e desejar, corporificando um universo
imagético de sua essência psíquica.

4.2.1 – Primeiros encontros – o grupo em expansão

Nos dois primeiros encontros o grupo ainda estava criando vínculos. Embora se
tratasse de um trabalho fechado, com número limite, três componentes foram
incorporados no segundo encontro. Já no primeiro dia iniciamos com a dança circular
que perpetuaria nas demais aberturas. Depois de estabelecido contato corporal, através
da respiração e do movimento espontâneo, sentamos ao chão para conversar sobre a
proposta. Como havia cinco presentes ávidos para descobrirem como seria a prática do
que tínhamos falado, resolvemos que valeria começar.
A primeira etapa do projeto pressupunha o desenho como contato inicial. Essa
escolha se deu pelo fato de tratar-se de um tipo de material facilmente reconhecido
pelos integrantes. Além disso, o desenho mantém a propriedade de contato interno e
contorno simbólico da subjetividade do que pretendíamos aprofundar, o sonho criativo
(imagem 11). Desta forma, foi oferecido lápis de cor e giz de cera, para que
desenhassem o seu sonho de vida. Depois escreveriam como se sentiram enquanto
desenhavam e o que desejavam expressar através da imagem que produziram. Neste
espaço para a leitura do que escreveram e para falarem de seus desenhos, puderam
refazer o contorno simbólico de seus sonhos, propiciado anteriormente pelo desenho.
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Sem que a arteterapeuta precisasse interferir ou interpretar de forma invasiva, no
primeiro momento, após cada atividade, a palavra sempre era atribuída ao criador da
arte e posteriormente aos próprios parceiros. Respeitando a gama de significados de
cada símbolo representado, a arteterapêuta buscava primeiramente que o próprio sujeito
traduzisse sua construção. Como nos fala Liebmann:

“todos vemos o mundo de formas diferentes e fazemos suposições diferentes
em relação a ele. Isso quer dizer que nossa interpretação de um fato ou
desenho diz tanto a nosso respeito e a nosso referencial quanto ao fato em
questão”.65

Em toda apresentação, cada um que mostrava seu trabalho, após falar do que
sentiu e como via suas imagens construídas, ouvia os comentários dos colegas. Isso fez
com que refletissem sobre o impacto de sentimentos que sua obra causava em todos, e
principalmente passassem a olhar o funcionamento de sua personalidade através dos
símbolos que formavam livremente nos trabalhos. Claro que as falas poderiam ser
relevantes ou não, estando o sujeito livre para sentir a ressonância em seu interior. Este
passou a ser o procedimento repetido em todas as demais sessões.
A arteterapeuta investiu ao máximo sua iniciativa para estimular cada
participante a tornar-se capaz de falar sobre sua criação. Assim, pontuou reflexões e
diferentes olhares como forma de aprofundamento. Ainda citando Liebmann: “o mais
importante é respeitar a maneira como o autor do desenho o vê, e o que ele quis
dizer.”66
Como já citamos anteriormente, até o terceiro encontro todos chegavam juntos e
sempre muito alegres. Na segunda sessão estavam presentes e bastante empolgados para
vivenciarem o trabalho com as tintas. A proposta da pintura, seguida do desenho teve a
intenção de expansão dos sonhos. Com uma imagem mais livre de forma definida, este
trabalho de pintura com tinta, esponjas e pincel – no primeiro momento – permitiria que
através de representações abstratas fossem traduzidos seus devaneios mais profundos.
De fato, este foi o movimento grupal, as imagens ficavam cada vez mais claras para o
seu criador. Os símbolos se tornaram mais ricos em conteúdo, possibilitando a cada
encontro um maior contato interno, entre o sujeito que criou e a sua criação.

65
66

LIEBMANN, Marian. Exercícios de Arte para Grupos. (2000) p.58.
Cf. Ibid. p.58.
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Figura 11

A consigna dada aos participantes, após respirarem mais lentamente e
permitirem imaginar o mundo de seus sonhos foi de reproduzir em imagens seu
devaneio sonhador para uma vida futura. Iniciaram sem resistência a pintura, mas
demoraram muito tempo na confecção do trabalho, com todo o cuidado de quem
percebe que conteúdos importantes estavam sendo expostos. Pareciam felizes com o que
compreenderam de sua expressão. Falaram de si e do que viram nos companheiros.
Agora já trocando mais com os parceiros, cada um expressou sentimentos sobre
seu trabalho e do impacto causado pelas imagens do grupo. Naturalmente estabeleceu-se
um vínculo de confiança entre os participantes que passaram a falar não apenas de
conflitos da escolha profissional, mas de seus sonhos e das expectativas da família para
seu futuro. Apareceram conteúdos vinculados aos medos e às aflições internas, dentro
das relações familiares e principalmente amorosas.
Após a execução do trabalho individual foi proposta uma pintura coletiva
(imagem 12). Em um papel grande todos pintaram com as mãos o que desejavam. No
início reproduziram muito do que estava em seu desenho individual, mas aos poucos
permitiram interferir e serem interferidos pelos companheiros. Logo, a materialização
final não estava com traços particulares, mas apresentava o movimento do grupo como
um todo. Neste momento, ficou claro que o grupo estabelecera um vínculo forte que
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permitiria o mergulho nos conteúdos mais complexos de seus seres. Muito sorridentes
fecharam novamente com uma dança e a palavra que representasse o que vivenciaram
neste dia, levando a força desta palavra escolhida para suas vidas.
O propósito deste trabalho coletivo estava em permitir que seguissem o
movimento da energia individual e grupal. Sair do pessoal para o coletivo trouxe a este
conjunto a clareza de papéis nas relações que estabeleciam em seu mundo. Já neste
segundo encontro o grupo demonstrou muita união configurando lideranças. Os mais
falantes, que sem esforço mostravam-se com mais espontaneidade, assumiram um lugar
de admiração perante os demais. Independente deste fato, durante todos os trabalhos,
cada um teve seu espaço para expressar livremente o que desejasse.
Com isso, em cada um dos componentes começou a surgir uma força não
demonstrada anteriormente, de apropriação dos espaços e de seu palco. Esses jovens
tiveram a chance de ressignificar seu lugar no universo relacional. Como um laboratório
para a vida que os esperavam, apresentaram-se cada vez mais seguros de que poderiam
ser verdadeiros e ainda assim serem aceitos. O contato com seus sonhos e a
possibilidade de troca com o grupo trouxe o assentamento que possibilitaria a
transformação contínua de posições no próprio grupo. Começa a ficar nítido que os seus
desejos seriam o caminho para a melhor escolha.

Figura 12
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4.2.2 – Transformação de papéis
Para o terceiro encontro estava previsto o trabalho de modelagem, que iniciaria
com as massas sintéticas para que os jovens pudessem experimentar o sentimento que
emerge do amassar e dar forma tridimensional à sua criação. O trabalho principal seria
com argila, em decorrência de sua possibilidade de aprofundar as questões inconscientes
e os processos primários da psique. Nesta seqüência, após o desenho e a pintura,
pressupunha-se que o grupo já estava mais maduro para lidar com um material que
necessita de maior concentração e que provoca grande contato sensitivo.
O processo grupal já começa a apresentar suas transformações. Na sessão de
argila no terceiro encontro o grupo parecia mais solto, convivendo no coletivo e
apresentando suas individualidades. Ficaram muito surpresos com o resultado de seu
trabalho com os olhos fechados na modelagem com as massinhas. Mantiveram grande
concentração durante a manipulação da argila, com produções muito diferenciadas e
intensas representações simbólicas. Começa a aparecer com a argila os cuidados e a
relação de cada sujeito com o seu sonho.

Figura 13
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O trabalho de J (figura 13) e L (figura 14) nos remete a imagens arquetípicas de
uma máscara primitiva e um guerreiro que segundo L era um índio com um arco na
mão. Após terminarem suas exposições, J brincando fincou um dos garfos utilizados
durante a modelagem no índio de L. Inicialmente L apresentou raiva, mas ao não
conseguir expressá-la, esta energia se direcionou para destruir a sua criação. Ao falar
sobre este episódio, L disse que não costuma cuidar do que constrói. Afirmou que seu
prazer está na feitura, mas que depois não se importa com o destino de sua produção.
Ao sair da sala despedindo-se da terapeuta disse: agora o verbo é cuidar. Essa foi uma
frase repetida por L várias vezes durante os outros encontros.

Figura 14

Alguns componentes desfizeram a primeira imagem, construindo outra
imediatamente, como se estivessem se reconfigurando internamente. Um dos processos
mais importantes foi de F, que inicialmente modelou uma Estrela de David, depois um
sol e por fim uma concha fechada (figura 15). F em sua exposição afirma que percebe
sua dificuldade em confiar e abrir-se para o mundo. O significado de sua concha
fechada parece esclarecer-se para ela quando afirma estar indecisa na escolha
profissional entre estudar ciências sociais ou relações públicas. Sabe que as duas
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escolhas necessitam que mantenha um contato mais aberto com as pessoas, mas diz que
de alguma forma precisa trabalhar sua confiança nas relações.
Durante sua exposição fala de seu sonho em estudar antropologia de campo.
Gostaria de conviver com diversas culturas para conhecê-las melhor. Ao olhar para sua
concha fechada e ouvindo os comentários dos companheiros a respeito da dificuldade
em penetrar na sua essência, parece refletir o quanto precisa se aproximar de seu
interior. Fala da necessidade de conhecer e aproximar-se de sua natureza mais profunda,
em seus conteúdos obscuros, para compreender melhor sua essência. Nesta concha
pesada e fechada talvez esteja escondida uma pessoa com muitos potenciais que precisa
nascer e mostrar sua pérola.

Figura 15
Neste momento do grupo tornava-se nítida uma mudança de comportamento.
Todos queriam compreender mais o significado de suas obras, e instigados pela
arteterapeuta tentavam dar sentido aos símbolos construídos, a partir do que
significavam para eles. O grupo assume neste período um lugar de identidade, com
menos ênfase aos mais admirados e cada um mostrando sua personalidade. Outros
componentes, até então sem liderança, começam a assumir suas posições sem receio de
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serem aceitos e até mesmo falando abertamente sobre isso. Cada pessoa em seu ritmo
começou a chegar separada ao consultório, não dependendo do grupo para ir às sessões.
Após esta sessão de argila o grupo sofreu um longo intervalo de três semanas em
decorrência das provas de vestibular. No retorno, duas meninas Ca e F não puderam
voltar, pois o horário seria o mesmo do curso preparatório de seu colégio.
Principalmente F, que parecia desejar continuar o processo tentou uma mudança de
horário do grupo e no curso, mas não foi possível conciliar. Desta forma, continuamos
nosso caminho, agora com uma quebra nos encontros e da retirada de duas pessoas.
Assim, o grupo precisou se reconfigurar nesta nova rede e refazer os laços.

4.2.3 – Resgatando um lugar no grupo

Na quarta sessão havia a proposta de trabalharmos com colagens de sementes.
Continuando nosso trabalho de contato e construção deste ser sonhador, propusemos a
colagem de grãos em uma base circular, formando uma mandala. Este seguimento após
a modelagem pressupunha a edificação do sonho em dois símbolos arquetípicos, os
grãos e a mandala. Os grãos representam a imagem do semear; neste caso, dos sonhos
para uma vida a realizar. A mandala, como já mencionamos, é a representação de
inteireza e totalidade psíquica.
Em nossa proposta, esta seria a continuidade do caminho de encontro e
aprofundamento dos sonhos já apresentados nas sessões anteriores. Assim como o
semear das plantas, os sonhos precisam de um terreno fértil para seu desenvolvimento.
As sessões anteriores se colocaram como esta preparação da terra onde brotariam os
sonhos em direção ao imaginário de uma existência. Neste momento do processo, os
sonhos encontrariam o espaço e energia para fazer brotar as imagens inconscientes.
Nesta materialidade simbólica, colar as sementes formando uma mandala se apresenta
como colar na base do presente os sonhos que em muitos momentos foram esquecidos
pelo caminho. Logo, este processo imagético constrói a alquimia dos sonhos de uma
existência passada e futura no momento presente.
Mesmo sendo esta a primeira sessão após o corte de três semanas, o trabalho
percorreu o seu trajeto com a ausência de dois dos integrantes. Apesar do grupo não
estar inteiro, os que ali estavam pareciam muito disponíveis e participaram
profundamente da proposta do dia. Mantivemos os mesmos rituais de abertura, o que
parece ter provocado uma apropriação deste espaço conquistado novamente. A mandala
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auxiliou no processo de regeneração do grupo após a perda dos dois componentes. Essa
expressão artística trouxe aos quatro componentes o espelhamento de suas emoções, do
momento que estão vivendo e também do futuro que desejam. (figura 16).
Surgiram colagens de espelhos e sementes com fortes significados, como o de A
que construiu uma imagem de um pássaro ao centro e uma roda de espelhos em toda a
borda (figura 17). Em seu relato dizia que “esse é um presente para o L, meu amigo do
grupo, com quem me identifico muito por termos necessidade de aceitação. Somos
simpáticos tentando fazer com que gostem de nós, nunca estamos de mau humor”.
Depois deste depoimento e diante do que ouviu dos parceiros e de sua própria fala, A
refletiu o quanto não se apropria dos seus sonhos. Ao oferecer sua produção para L,
passa a não assumir seu sonho e o seu desejo, escondendo-se no parceiro para falar de
seu sonho e sua personalidade.
Houve também o de Ce que compôs uma mandala com um centro fechado de
muitos espelhos formando um quadrado de grãos colados de maneira uniforme e
sementes em toda a borda do quadrado (figura 18). Em seu relato afirma: “não consigo
fazer as coisas de forma espontânea, preciso de uma visão perfeita de tudo. Estou muito
angustiada em querer seguir a carreira de engenharia e a minha família está me impondo
cursar direito. Não sei como convencer as pessoas de que meu desejo é por ciências
exatas, que gosto mesmo é de matemática, física e química...”.

Figura 16
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Ce fala com clareza de seu processo interno e da dificuldade de transmitir ao
mundo seu universo sonhado. Em seus relatos afirma o quanto sua família sonha para
ela alguns caminhos que não fazem parte de sua construção interna. Ao expressar isso, e
verificar na produção de sua mandala a dificuldade de seguir de forma fluida o seu
percurso, se emociona e parece incorporar seu desejo. Em seu processo reflexivo e
exposição diante do grupo pôde perceber que valia os riscos a enfrentar pela conquista
de sua individualidade.

Figura 17

Figura 18
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Após este encontro o grupo teve mais uma sessão com poucos componentes. A
proposta de assemblage trazia caixas e muitas ofertas ao centro para que os jovens
pudessem construir seus sonhos internos e externos, presentes e futuros. Dentro de uma
proposta de colagem, havia tecidos, objetos diversos que poderiam fazer-lhes retornar à
infância ou seguir para lugares adultos. No caminho do sonho, esta construção poderia
representar a direção psíquica para a transição adolescente. Tal perspectiva pressupõe
que o caminho existe em cada sujeito, como uma imagem psíquica que necessita ser
reconhecida. Como falamos anteriormente citando Hillman, todos temos a semente
pessoal de nossa singularidade. Este chamado apresenta pistas que merecem ser
consideradas. Essas pistas fazem parte de nossa constituição inconsciente coletiva e
individual.
Seguindo o caminho que projetamos para nosso processo grupal, esta seria a
nossa última modalidade artística. A escolha do fechamento do trabalho terapêutico com
esta possibilidade se fez pela sua concretude imagética. Na assemblage estariam
inclusos vários movimentos que supomos estruturantes para a passagem adulta e a
corporificação do sujeito capaz de sonhar sua existência. Verificamos que nesta
produção criativa existem várias ofertas de objetos a serem utilizados na sua
concretização. Da mesma maneira o mundo adulto apresenta diversas possibilidades a
serem acolhidas ou abandonadas pelo caminho com inevitável necessidade de escolha.
Antes da montagem o sujeito constrói a sua imagem interna do que pretende compor.
Assim é com o sonho que se dispõe a ser um veículo para qualquer construção futura:
apresenta-se inicialmente como uma imagem a ser identificada.
Esta assemblage foi feita com uma caixa que mantém duas estruturas: uma
interna que simbolizaria os conteúdos profundos e íntimos, inclusive os sonhos, e uma
externa que mostra como o sujeito se apresenta ao mundo. Desta forma, a sessão foi
elaborada como uma consolidação das sessões anteriores, voltando-se para a construção
e o contato com a essência sonhadora desses jovens. Ao centro havia objetos em
círculos e caixas de cores azuis e vermelhas, na intenção de levá-los ao movimento
interno de contatar visualmente com tais materiais. O impacto gerado pela percepção
dos objetos tem uma finalidade precisa. Busca-se provocar uma ressonância na
sensibilidade dos jovens participantes do trabalho, segundo a qual cada escolha nesta
construção estaria metaforicamente conectada aos sonhos relacionados à formação da
vida adulta. (figura 19).
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Como abertura para este importante trabalho foi apresentada a trilha sonora do
Circo de Solei67, com a intenção de estimular a descoberta interna da alegria e o contato
com seu palhaço interior. Com isso, pretendíamos vivenciar no corpo, em todos os seus
sentidos, a alegria deste indivíduo que sonha o que ainda não existe, na conexão com o
que está por vir. Como se compreendessem a propostas com seu o sentimento, presentes
no processo, os jovens penetraram em seu mundo desconhecido. Sem utilizarem as
palavras, sorriam espontaneamente, em pulos e caretas. Após esta interação sentaram-se
e começaram suas montagens.

Figura 19

Um momento marcante foi quando A ficou muito incomodada com o resultado
de sua assemblage e queria começar novamente em outra caixa. Neste momento, sem
que houvesse a intervenção da terapeuta, L afirmou que ela deveria recomeçar
utilizando a mesma caixa, dizendo: “você precisa aprender a recomeçar e não abandonar
as coisas tentando sempre algo novo, eu acho que ela deve reaproveitar a mesma caixa e
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Circo de Solei, fenômeno artístico mundialmente conhecido, é um grupo de dança, música, acrobacia,
trapézio, teatro e expressão corporal. Seus palhaços fazem rir a um número considerável de espectadores.
de vários países. O último espetáculo apresentado foi chamado “Alegria”, que foi gravado em vídeo e
CD.
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construir o que quiser”. Sem muitos questionamentos A compreendeu o que ele queria
dizer e decidiu prosseguir. Descolou tudo o que havia constituído a caixa anterior e
recomeçou seu processo, como novo formato, mas no mesmo lugar, sem abandonar sua
caixa. (figura 20).
Neste episódio podemos verificar a maturidade do grupo em perceber que os
sonhos podem ser reconstruídos a todo o momento. No entanto, a base para este sonho,
representada pela caixa, é o indivíduo em sua trajetória e mudanças durante a vida. Por
fim, a caixa montada por A parece ter simbolizado bem o seu encontro com percurso do
seu sonho, conforme exporemos mais adiante na análise de seu processo individual.
(figura 20).

Figura 20

Temos ainda o importante processo de L nesta sessão. Demorou um longo
tempo para construir a parte externa. Assim que começou, descobriu uma chupeta que
fazia parte dos objetos a serem usados, e imediatamente a colocou na boca, ficando ali o
objeto durante toda a sua produção. Utilizando tecido, L recortou as letras de seu
apelido e aproveitou o tecido cortado para compor o interior da caixa. Quando começou
sua composição da parte interna, os outros já haviam terminado e decidiram esperar por
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ele. Mesmo correndo bastante para acabar, conseguiu reaproveitar uma garrafa pet que
representava um foguete que o levaria para o futuro desconhecido. O sonho do que
ainda não existe no mundo concreto, mas que explode internamente em direção ao
universo. Muitos símbolos de sua infância foram colocados dentro da caixa como
despedida. Havia ainda o seu sonho de se tornar biólogo marinho e salvar o planeta.
Ao falar sobre seu processo de criação, L demonstrou consciência do que havia
vivenciado na sua montagem. No seu depoimento fala claramente que sabe como ele
funciona no mundo e que havia repetido isso na composição da caixa: “sei que demorei
muito do lado de fora porque ainda me importo demais com a minha imagem diante dos
outros”. Ao final do trabalho, L parecia compreender um pouco mais de seu
comportamento e necessidade de aceitação (imagem 21). Ele pareceu também mais
confiante e esperançoso no seu sonho de lutar por um mundo mais justo.
O outro presente nesta sessão foi P, que também olhou para a chupeta, mas não
teve coragem de usá-la como L. Em sua colagem começou a trabalhar pela parte
interna, buscando vários símbolos de sua despedida de antigos sonhos como o futebol,
heróis e aconchegos da infância. Como se estivesse se apoderando dos sonhos infantis
para transmutar-se em direção à vida adulta, P em uma metade da parte interna da caixa
colou seus símbolos de criança e, do outro lado, os sonhos da vida adulta. Na parte
adulta colocou uma aliança e uma cruz, que representavam o desejo de casar e a sua
religiosidade. Forrou toda a parte interna da tampa com um tecido florido, que segundo
ele demonstrava o seu futuro (figura 22). Afirma que não sabe ainda os caminhos, mas
precisa ser apaixonado pelo que faz e não conseguiria abrir mão de seus sonhos. Na
parte externa da caixa colou apenas um símbolo do seu time no canto esquerdo, como
uma forma de identidade reconhecida pelos amigos.
Depois deste encontro reconhecemos que, exceto A, devido às faltas, todos
teriam ficado sem fazer algum trabalho e que seria interessante acrescentar um encontro
para que cada um tivesse a chance de fazer a etapa em que não estava presente. Neste
momento já havia uma incorporação novamente do grupo e demonstraram interesse na
proposta. Assim, marcamos um encontro extra com comparecimento dos seis que nesta
etapa final ainda permaneciam integrantes do grupo. Foi uma reunião importante, como
uma conexão que precisava ser estabelecida antes da despedida.
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Figura 21

Figura 22
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Neste encontro extra, surgiram manifestações artísticas de rico conteúdo para os
participantes (figura 23). Como a configuração final de todo o trabalho realizado e dos
sonhos individuais esboçados nas sessões anteriores, puderam se aproximar da
completude em seu processo interno no grupo. Esta mudança de estratégia que gerou
mais um encontro pressupunha auxiliar na unicidade do processo grupal e pessoal.
Resgatar o que perderam pelo caminho deu-lhes um sentido importante para a
construção mais inteira do trajeto. Juntos no caminhar, puderam compartilhar as
mesmas experiências. Cada um dos componentes vivenciou a prática do trabalho
arteterapêutico em todas as etapas propostas. Pareciam felizes e mais maduros,
entregues ao que emergisse em suas representações simbólicas. Bastantes conscientes
do processo que experienciaram até este momento, desejavam completar todo o
percurso de seu ser sonhador.

Figura 23

Entre os trabalhos realizados, encontramos na produção de P uma mandala bem
distribuída em seu conteúdo. Podemos inferir que agora seus sonhos podem se mostrar
de forma harmônica, com um sentido interno mais claro. Muito diferente do menino
inseguro do primeiro encontro, agora se apresentava ao grupo sem reservas e com

79
clareza de seu crescimento (figura 25). Nesta sessão extra, I percebeu ao final que não
conseguiu ocupar a parte de cima de sua caixa e que dentro seus sonhos estavam soltos
(figura 27). Esta consciência causou-lhe angústia e reflexão, dizendo que precisava
organizar melhor sua vida, a qual preenchia com muitas coisas ao mesmo tempo, sem
priorizar seus verdadeiros sonhos. Em sua produção seguinte I fez uma mandala, que
parecia mais harmônica e lhe trouxera tranqüilidade. Afirmou que gostou do que fez e
olhar para sua obra lhe parecia agradável. Agora conseguia reconhecer alguns sonhos
que na assemblage lhe pareceram confusos. (figura 29).
Na pintura de L podemos encontrar novamente a imagem de um índio (o jovem
havia modelado em argila anteriormente [figura 14] um índio), representado em um
menino irradiando raios coloridos do coração para cima. Na parte superior do papel
pintou um personagem de sua infância, afirmando que estava despedindo-se lentamente
de seus heróis infantis. Novamente um dos colegas deixou cair tinta em cima de seu
trabalho. Diferente do encontro da modelagem, desta vez ele não destruiu, recuperando
cuidadosamente o que produzira (figura 28). Esse episódio acidental nos mostra seu
cuidado com suas construções e os sonhos que conquistou.
Na assemblage de Ce, encontramos muitos sonhos. Afirmando seu romantismo,
colou uma aliança de casamento no interior da sua caixa, ao mesmo tempo em que
afirmava seu desejo de seguir um percurso profissional de sucesso, que disse estar
representado no avião (figura 30). Ao final fala que ainda é uma menina romântica e
sonhadora, mas sabe de sua capacidade de vencer. Com muita maturidade, expressa seu
desejo de realização financeira e ascensão profissional, mas não quer abrir mão de uma
vida afetiva.
Apenas A havia comparecido a todos os encontros tendo a chance de refazer o
que considerasse importante como expansão do seu processo interno. Estava decidida
em refazer sua mandala. Argumenta que em sua produção anterior havia dedicado a
mandala para L e agora gostaria de fazer uma assumidamente sua. Neste movimento
pudemos verificar uma amplificação do processo interno de A, que parecia muito feliz
com sua mandala final. Nitidamente nesta imagem reconhecemos a harmonia de seus
elementos (figura 24). Colocou ao centro uma flor que, segundo ela, representa a sua
imagem, isto é, como ela se vê, uma flor desabrochando. Nesta imagem, assume a sua
juventude e os seus sonhos, no despertar do vir a ser.
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Figura 24

Figura 25
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Figura 26

Figura 27
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Figura 28

Figura 29
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Figura 30
Neste final de processo, J agora não ocupava mais o lugar de liderança no grupo.
Estava mais relaxado em sua produção. Sem o compromisso de manter sua imagem
diante da coletividade, mostrava seus sentimentos de tristeza e dúvidas em relação ao
seu futuro, principalmente amoroso. Falou de suas despedidas e do sonho em encontrar
sua princesa (figura 26). Em sua caixa forrada ao fundo com tecido colorido parece
assumir sua essência alegre e romântica. Na parte interna da tampa colou um céu de
estrelas apontando para um futuro ainda desconhecido, mas que parece gostar de
contemplar.
4.2.4 – Fechamento dos trabalhos
Como parte integrante de nosso projeto, os trabalhos seriam fechados com a
entrega de todas as criações. Pareceu-nos necessário ainda um espaço final para
escreverem sobre o percurso individual. Logo, neste encontro todos estavam muito
curiosos para receberem seus trabalhos, conforme havíamos nos comprometido no
início. Quando chegaram se surpreenderam com o centro da sala que continha suas
produções organizadas em embalagens de presente. Cada um dos embrulhos foi feito
em cores e desenhos diferenciados. Os jovens deveriam descobrir qual era o seu
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trabalho através das cores e formas de caixa (figura 31). Mesmo diante deste estímulo
fizemos nossa roda clássica como símbolo de fechamento, agora de despedida.
Após este momento, receberam seus embrulhos surpresos com o efeito de todo o
material encadernado e os relatórios referentes a cada sessão. Foram lendo e abrindo
cada etapa do conteúdo. Havia ainda um CD contendo todas as fotos e músicas que
foram utilizadas durante nossos encontros. Pareciam muito felizes e carinhosos uns com
os outros (figura 32). Foi solicitado que, abrindo caminho para o seu poeta interior,
escrevessem livremente sobre o tema “de onde vim, onde estou e para onde vou...”. Este
tema foi escolhido pela intensidade da reflexão, ao mesmo tempo em que poderiam
avaliar o processo vivido. Ao considerarmos que trabalhamos com os sonhos presentes,
passados e futuros destes jovens, nos pareceu pertinente olhar este conjunto integrado.
Ainda em meio aos embrulhos começaram a escrever sobre sua experiência nos
trabalhos e como estavam se vendo agora ao final dos encontros (figura 33).

Figura 31
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Figura 32

Figura 33
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Figura 34

Figura 35
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Quando todos terminaram seus escritos puderam ler para os colegas. Estavam
nitidamente emocionados e falaram do que significou estes encontros em sua vida e
como era bom ter um lugar para compartilhar suas angústias e sonhos. Nos escritos
apareceram vários indícios de que o percurso ao encontro deste ser sonhador havia
iniciado. Também pareceu claro que este era apenas o início de uma trajetória que
precisaria ser cuidada. Como uma chama que não deve se apagar, os sonhos iluminam o
percurso do crescimento. Neste momento a arteterapeuta também leu seu agradecimento
e trouxe um bolo para comemorarem todos juntos o processo que tanto enriqueceu a sua
pesquisa (figura 35).

4.3 – O percurso simbólico no decorrer do processo arteterapêutico
Para finalizar nosso estudo, como falamos no início deste capítulo, decidimos
discorrer sobre o processo pessoal de dois dos componentes deste grupo arteterapêutico.
A escolha não decorreu do fato de considerarmos estas duas trajetórias como as mais
importantes, mas pela clareza didática que nos forneceram. O percurso dos sonhos
destes jovens, o processamento e o encontro de sua essência, através das imagens
construídas, nos ofereceram este poema imagético de crescimento pessoal e social.

4.3.1 – Trajetória de A – Uma menina mulher

Vamos iniciar por A que não faltou a nenhuma sessão, chegando pontualmente
na maioria dos encontros. A foi uma das primeiras a se inscrever no grupo,
evidenciando seu interesse em vivenciar este processo. Em nosso encontro inicial, ao
desenhar seu sonho para o futuro, A imagina suas duas facetas: uma, profissional
bióloga, vestida com a formalidade que supõe pertencer a uma profissional do ramo; e a
outra, a bailarina que não pretende matar de sua vida. Essas duas perspectivas de seu
sonho estão de pé na entrada do que ela descreve como sendo o prédio onde irá morar.
O seu apartamento está no quarto andar com a janela aberta e uma cortina colorida com
a luz do sol entrando. O desenho apresenta cor apenas na parte superior, no céu, no sol e
na janela. Durante o execução do seu desenho cometeu um erro e cortou parte da folha,
escrevendo ao lado letras soltas com as iniciais das pessoas especiais que não quer
perder em sua vida (figura 36).
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Figura 36

Após terminar seu desenho, A escreve sobre sua obra relatando: “sonho em ser
bem sucedida profissionalmente e artisticamente como bailarina. Ser independente, e
que certas pessoas especiais nunca saiam da minha vida. Sonho em ser feliz e ter paz
interna independente das circunstâncias”. Ao ler para o grupo pareceu emocionada e em
contato com o processo que iniciamos a partir deste momento.
A apresenta muito colorido em sua pintura, de maneira diferente da sessão
anterior do desenho na qual, como relatamos, havia pouca cor. Pintou diversas placas
com cores frias e quentes, como uma colcha de retalhos bem elaborada em suas formas
e harmonia. Quando estava terminando sua pintura incluiu como movimento final o
contorno em cor preta ao redor de cada uma das placas. Essa mudança deu à sua pintura
um peso maior, perdendo a fluidez e separando as partes que antes pareciam mais
integradas. Ao ser perguntada como se sentia diante de sua obra e em que esta pintura
poderia se associar aos seus sonhos, A disse que muitas vezes fecha as possibilidades de
viajar em sonhos que ainda parecem distantes. Afirma que em muitos momentos se
reconhece como uma pessoa frágil e insegura, e por isso tenta agradar a todos, ao
mesmo tempo em que parece rígida em seu comportamento. (figura 37).
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Figura 37

Já em sua modelagem A parece mais consciente, se entregando ao trabalho com
grande concentração. O seu contato com a argila demonstra ser agradável e criativo.
Primeiro modela um bebê envolvido em uma coberta. Depois, inicia a criação de um
local para proteger esta criança. Modelava claramente um ninho, parecendo querer que
essa criança não corresse nenhum risco e repousasse neste aconchego. Relatou ao final
que este bebê corresponde à sua necessidade de proteção. Segundo ela afirmou, seus
sonhos estariam ali protegidos e alimentados neste momento. Durante este encontro
demonstrava muito mais contato com seus desejos futuros e falava da necessidade de
abrir mão de um lugar infantil para assumir seus projetos para a vida adulta. (figura 38).
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Figura 38

Na colagem de sementes, como já mencionamos no capítulo anterior, A
produziu um pássaro com as asas abertas, envolvido em espelhos, construindo uma
mandala simples, mas de extrema significação (figura 17). No entanto, ao falar de sua
criação não pôde assumir o conteúdo da obra, dizendo que a produção era um presente
para L, com quem se identificava. Após A terminar o seu oferecimento e receber de L o
agradecimento, a terapeuta perguntou como se sentia agora sem sua obra. Neste
momento, A pareceu ter um insight e conscientizar-se de sua dificuldade em assumir
que a criação era sua e que traduzia o seu sonho. Ao ser pedido que falasse sobre o que
significava para ela aquela imagem, A revelou que representava seu desejo de liberdade,
de construir sua vida e voar para o mundo.
Seguindo o percurso dos encontros deste projeto em arteterapia, A prossegue
agora o seu trajeto interno na sessão de assemblage. Após o comentário de L sobre seu
desejo de jogar fora a caixa e começar novamente, como explicitamos no capítulo
referente ao processo grupal, A organiza as peças que deseja utilizar com mais calma e
consciência. Retira cuidadosamente o que havia feito e recomeça o seu processo (figura
20). Na parte interna da caixa, por onde inicia sua montagem, forra a tampa com um
tecido vermelho repleto de corações. Dentro recorta papéis e tecidos diferentes
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demarcando os cômodos de sua casa. Nesta moradia imaginária haveria um cão, cuja
presença foi representada na caixa pelos os potes de ração e de água; novamente uma
criança, mas agora com um quarto, cama, chupeta e brinquedo; no seu quarto adulto há
uma cama coberta com uma colcha colorida e armário; o banheiro e a cozinha com uma
mesa e os alimentos expostos para a refeição. A está representada por uma bonequinha
de pé no canto da cozinha.
Na parte externa de sua assemblage, A cola um coração cor de rosa, três
espelhos ao redor e uma pena laranja. Ela relata que é assim que se vê e acredita
também ser a imagem que mostra aos outros, vaidosa e romântica. Segundo ela afirma,
a pena simboliza a mulher que vê crescendo dentro de si. Relata que embora ainda se
sinta frágil, percebe que a criança está ficando no passado, por mais que ainda seja
difícil assumir a mulher. Diz que hoje não se sente mais tão sozinha e precisa tomar
posse de seus sonhos e tentar conquistá-los. Um dos seus maiores sonhos é ter a sua
casa, com tudo o que colocou dentro da sua caixa. Quer construir uma família e ser a
bióloga/dançarina que desenhou.
Em sua possibilidade de amplificação na sessão extra, A decidiu que gostaria de
montar outra mandala de sementes, agora tomando para si os seus sonhos (figura 24).
Depois de todo o processo vivenciado, A se concentra na escolha das sementes que
deseja utilizar. Primeiro divide em três partes sua imagem e contorna com ervilhas
(único grão verde), depois preenche de dois tons terra e por fim o branco do arroz.
Sobre cada uma das partes da mandala coloca novamente um espelho – característica
que apareceu em sua outra mandala e na assemblage. Os espelhos podem ser
compreendidos como sendo a sua necessidade de reconhecimento da imagem corporal
que está em processo de mudança e transformação. Necessita se olhar como uma forma
de incorporação desta mulher adulta que vem se apresentando. Por fim, ao centro
acrescentou uma flor, que como relatamos anteriormente, simbolizaria o seu
desabrochar para o mundo, no caminho verde da esperança, seguindo para fora, em
busca da realidade externa.
A parece mais feliz com a construção desta mandala. Relata no final da sessão
que foi muito importante ter tido esta oportunidade de expandir seu trabalho anterior.
Fala que agora se sente mais dona de seus sonhos e que embora ame seus amigos, não
quer mais abrir mão do que seja seu crescimento individual. Parece entender que estar
em grupo não pode comprometer a sua individualidade. O caminho é junto, mas o
crescimento tem em sua essência uma parcela que pertence ao sujeito e isso não deve
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ser comprometido. Relata ainda que o seu sentimento é de preenchimento interno,
gerando um estado de satisfação com as suas duas mandalas.
Este percurso simbólico nos fala de uma menina-mulher que nasce no desenho
ainda sem cor, mas com forma e sonhos para uma vida futura. Segue seu caminho pela
pintura ainda temerosa de abrir mão da fôrma rígida, impedindo o fluir da dança nas
cores. A criança mostra sua necessidade de cuidados na modelagem de seu ninho,
assumindo sua fragilidade para o despertar do sonho de liberdade. O pássaro na primeira
mandala fala do inevitável e doloroso processo de quebrar a casca para voar e deste
corpo que ainda teme alçar vôo. A assemblage demarca o surgimento nítido da mulher
que desabrocha em desejos e sonhos para uma vida a ser descoberta e construída. Por
fim, ao amplificar seu processo produz uma mandala harmônica, com movimento e
solidez. Agora olhando os caminhos, no verde demonstra ter mais possibilidade interna
de abrir-se para seus sonhos, reconhecendo-se no espelho para assumir sua
individualidade e desejos.
Todo esse percurso pode ser identificado em sua escrita criativa que foi o
encerramento de nossos encontros: “sou uma menina/mulher à procura da felicidade
interna e externa, sempre tentando agradar as pessoas, não mais para ser querida e
amada, mas por satisfação pessoal. Gosto de ver sempre as pessoas felizes à minha
volta, porque eu sempre estou compartilhando a felicidade e a tristeza com os outros.
Estou em uma fase em que as idéias estão muito confusas ainda, que o meu corpo ainda
não está totalmente formado e eu estou tentando ao máximo construir o melhor futuro
para mim. Espero chegar a um lugar onde eu esteja acima de tudo em paz interna e
satisfeita com a minha vida”.
Vemos nesta jovem o encontro com suas emoções, seus caminhos internos e
sonhos. Esses conteúdos já existiam em sua psique, tendo a possibilidade de expressálos durante o processo arteterapêutico. No seguimento das imagens construídas, vemos
o despertar da semente de carvalho, como citamos anteriormente em Hillman. Parece
mais nítido para A a singularidade desabrochando na menina que sente a energia da
mulher crescendo dentro de um corpo que se transforma. Esta é apenas a abertura dos
percursos a serem seguidos no decorrer da vida de A, mas parece indicar o veículo que
conduzirá sua trajetória, sua essência sonhadora, livre para criar e recriar a realidade.
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4.3.2 – Trajetória de L - Assumindo seu papel no mundo

Este jovem chegou à nossa pesquisa convidado por colegas que estavam
inscritos. Embora não conhecesse todos os integrantes e nem mesmo a terapeuta,
parecia interessado na proposta de contato com os seus sonhos, e como esse instrumento
psíquico poderia auxiliá-lo em suas importantes escolhas. Logo na primeira sessão de
desenho demonstra facilidade com esta modalidade e muita clareza no que pretende
expor. Desenha uma casa na beira do mar, com o céu azul, o pôr do sol e pássaros
voando. No entanto, podemos perceber que a casa está com a porta e janela fechadas,
sem figura humana (figura 37).
Ainda nesta sessão, ao escrever sobre o seu sonho relata que seu desejo é “um
lugar só meu, onde eu possa acordar com o som das ondas do mar, sentir a brisa da
tarde e dormir olhando as estrelas, onde eu possa ter paz e ser feliz. Quero ser biólogo
para salvar o mundo do caos. Trabalhar no Greenpeace. Quero conhecer o mundo”. Ao
falar da associação do desenho com o seu sonho relatado, L diz que está fazendo as
provas para a Marinha Mercante, mas que não tem certeza se quer ser seguir esta
profissão. Seu pai é marinheiro e essa é uma possibilidade para o futuro. Ao reportar-se
ao desenho, afirma que a casa pode ser em qualquer lugar do mundo, quer viajar e
conhecer muitos lugares.

Figura 39
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Na sessão de pintura L faltou por estar em uma das provas e não havia acordado
com o grupo antecipadamente a transferência do encontro. Já na terceira sessão, quando
retorna para a modelagem, L mostrava-se feliz em estar de volta e lamentava sua perda
do trabalho anterior. Repetia em vários momentos que gostaria de saber o que havia
acontecido e diante dos comentários de seus colegas demonstrava frustração em não ter
vivenciado a experiência. Seu comportamento mais espontâneo e brincalhão do que na
primeira sessão, mostrava sua integração no grupo.
Modelou com os olhos fechados um golfinho com massa sintética (figura 40)
nas cores amarelo e verde. Os elogios de seus parceiros pelo belo trabalho
surpreenderam-lhe. Neste encontro indicava uma mudança de comportamento, com
mais expressão verbal e corporal. Passou a falar mais na sessão e a trocar manifestações
de afeto com os companheiros.

Figura 40

L demonstrava bastante habilidade e alegria ao manipular a argila. Modelou um
índio cuidadosamente, com requinte de detalhes, como dedos, pés, arco e partes
definidas de seu corpo. Na cabeça havia uma espécie de cocar, muito parecido com uma
imagem arquetípica de aura iluminada (figura 14). Ao falar de sua produção e o que esta
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figura representava para ele, L disse que era um guerreiro muito forte e que simbolizava
a força que ele sabia que tinha, mas da qual precisava se apropriar.
Como foi citado anteriormente na parte em que descrevemos o processo grupal,
J em sua brincadeira enterrou um garfo na barriga do índio. A partir deste momento L
destruiu a obra. Este mesmo comportamento foi verificado por seus companheiros em
relação ao seu cuidado com o golfinho. Todos elogiaram muito sua criação e até
simularam uma disputa para saber a quem ele o daria de presente. Neste momento, L
também começou a brincar e jogava o golfinho para o alto e para frente, praticamente
destruindo o que havia feito. Quando seus parceiros comentaram o fato, percebeu que
não zelava pelo que conquistava. Sua dedicação era durante o processo de execução e
não na manutenção do que foi obtido. Deixando claro também que não sabia como agir
diante da raiva e dos elogios.
Após esta sessão, L faltou a mais um encontro. Sem saber explicar os motivos,
pois afinal desta vez não havia prova. Ele se esqueceu de nosso compromisso e foi para
uma festa, lembrando-se depois, telefonando para desculpar-se e afirmando retornar no
próximo encontro. No dia marcado para o próximo trabalho de assemblage, L parecia
mais presente, chegando sozinho ao consultório - pela primeira vez não esperou os
amigos para ir à sessão. Quando seus companheiros se fizeram presentes falou do
ocorrido na sessão passada, assumindo o seu esquecimento e a falta de motivo.
Totalmente integrado ao grupo, participou de cada atividade proposta com
naturalidade. Na montagem da caixa, conforme citamos no capítulo anterior, ele ficou a
maior parte do tempo construindo a parte externa. De forma minuciosa cuidou de cada
detalhe do que pretendia, recortando e colando o tecido (figura 41). Ao dirigir sua
atenção para a parte interna já lhe sobrava pouco tempo, mas mesmo assim conseguiu
fazer os símbolos desejados. Dentro da caixa colou as letras de seu apelido. Ao centro, a
figura de um índio, e nos cantos, quatro caubóis. Recortou dois quadrados e dois
círculos dourados e uma moeda com o símbolo da Marinha. Na tampa da caixa colou
um Tucano em cima de um galho, uma ambulância e a explosão de um foguete (figura
21).
Ao expressar o seu processo criativo, L primeiramente fala de sua demora com a
construção da imagem externa. Em um tom leve relata que se preocupa muito com
opinião do mundo quanto à sua pessoa, admitindo que isso muitas vezes atrapalha e
limita o seu crescimento interno. Ao se referir à parte interna da caixa, explica que os
bonecos são símbolos de sua infância da qual está abdicando para a idade adulta,
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representada pelo índio. A moeda da Marinha denota a presença forte de seu pai em sua
vida. Não quer abrir mão deste vínculo, pretende carregá-lo como um escudo para a
construção futura, só que não sabe se o seu sonho é seguir os mesmos caminhos.

Figura 41

Em relação ao interior da tampa, afirma que simboliza os sonhos do que ainda
não foi realizado, mas que está próximo a chegar. Quer salvar a natureza e o mundo, por
isso a ambulância e o pássaro. Quanto à explosão, fala que é tudo o que ainda vai
emergir em sua vida, como um conjunto de fatos e acontecimentos que não pode
controlar. Continua seu relato dizendo que é exatamente assim que se sente, como se
explodisse em seu ser coisas que não reconhece, mas que são muito fortes e
incontroláveis.
Ao final da sessão, L parecia muito contente com a abertura que conquistou.
Parecia reconhecer conteúdos familiares, mas que ainda estavam distantes de sua
consciência. Surge dele a proposta de que resgatássemos os trabalhos não vivenciados
em decorrência das faltas no desenrolar do processo. Gostaria de fazer a pintura e a

97
mandala. Todos concordaram, falamos com os que não estavam presentes, e acordamos
que valeria a pena preencher as lacunas deixadas por sessões não realizadas.
Assim, na sessão extra, L começa seu processo resgatando a pintura. Iniciou
com o Perna-longa, personagem de sua infância que diz ter sido marcante em seus
símbolos infantis. Como a destreza de um lápis, L praticamente desenha com o pincel.
Abaixo pinta um índio menino que, como já comentamos em outra passagem, é um dos
símbolos que repete em sua criação (figura 28). Embora demonstre muita habilidade
com o pincel e um trabalho esteticamente belo, ele parece muito preocupado com o
contorno, não permitindo que sua pintura se expanda. Podemos pensar na possibilidade
de ainda temer a explosão de sentimentos apresentados nas sessões passadas.
Ao falar de seu trabalho L não menciona diretamente este fato, mas diz gostar da
sensação de explosão no peito do índio, como se os sentimentos também explodissem
dentro dele. Fala do coração em sua pintura como um símbolo de seu sonho de que
outro coração possa penetrá-lo (em sua pintura vemos um pequeno coração branco
dentro do grande). Em seu comentário, também dedica parte do tempo ao incidente
descrito anteriormente de derramamento de tinta e o quanto agora quer resgatar e cuidar
de sua obra. Hoje já sabe que esta imagem é uma parte importante dele e deseja guardála.
Para finalizar todas as etapas, L forma a sua mandala de sementes como
encerramento dos seus trabalhos neste grupo. Assim como A, escolhe terminar este
processo com as sementes que, segundo ele, são representantes de um futuro que está
por vir. Os espelhos, descreve, são seu rosto, com o sorriso sempre aberto. Podemos ver
também nesta colagem o encontro com sua própria imagem e sonhos (figura 16). O
futuro agora não parece mais uma explosão do desconhecido, mas a harmonia da
construção. No semear do processo psíquico, no reconhecimento das imagens
primordiais e da força retratada na figura do índio, L pôde se reconhecer na sua
singularidade e em seu lugar no mundo.
L nos mostra em seu percurso simbólico, o caminho da individuação, na
construção constante do trajeto. As escolhas não são fáceis e muito menos garantia de
felicidade, mas o caminho, como na mandala, pode ser de esperança. Ao misturar os
grãos nos mostra que ainda está como muitas dúvidas, mas em contato com seus
sonhos. Agora não é mais um rapaz tentando cumprir os diversos desejos das pessoas
que ama, mas percebe que, olhando para dentro, encontrará a sua essência. Não precisa
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ir embora para qualquer lugar em busca da sua paz e do encontro com sua identidade.
Poderá ficar e se apropriar de sua individualidade criadora.
Em sua escrita final, como despedida do processo, relata: “sou um homem
sonhador, que idealiza cada momento de sua vida, que precisa acumular experiências na
vida para amadurecer. Estou numa fase de transição, dando mais espaço para um L
racional e responsável. Eu vou rumo à vitória, batalhar para ser uma pessoa realizada e
feliz”. Assim, já se qualificando como um homem pode assumir seus sonhos de adulto
sem perder o menino feliz que reside em sua história e sua energia.

figura 42

Este rapaz que sonha em salvar o mundo também reconhece em si necessidades
a serem saciadas. Seu sonho coletivo não se perde nas responsabilidades de um corpo
adulto. Muito pelo contrário, sua implicação social será o alicerce que sustentará as suas
opções de vida. Nos trabalhos arteterapêuticos, começando pelo desenho e finalizando
com a mandala de sementes, podemos ver o crescimento de um rapaz que se transforma
e se apresenta como um homem. Aos poucos passa a assumir no grupo um papel
importante de uma pessoa estruturada e consciente, evidenciada na figura humana
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retratada em seu desenho ao fim de seu relato criativo (figura 42). O homem que não
aparecia no desenho da primeira sessão (figura 39) se presentifica no último encontro.
Finaliza seu processo alcançando no grupo o papel de um amigo que todos
demonstram querer estar por perto, pela maturidade de suas idéias e comportamentos. O
contato com a expressão artística trouxe a este adolescente as imagens de seu
funcionamento psíquico e a construção de sua personalidade. Sabe que o caminho está
em seu momento inicial e que precisa aprofundar uma série de questões importantes em
seu psiquismo. As sessões arteterapêuticas servirão como um fio condutor para sua
capacidade de sonhar a vida, num projeto do que virá. Seguindo a força de seu índio
interno pode reconhecer o fio de seu desejo.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Figura 43
“Somos do mesmo
tecem os sonhos.”

material

de

que

se

William Shakespeare

Nossa pesquisa monográfica pretendeu aproximar-se do universo adolescente
através da linguagem imagética do sonho. Em todo nosso trabalho reportamo-nos ao
sonho do vir a ser como fonte de nutrição e corporificação dos personagens de um
futuro a ser construído. Investimos no devaneio criativo, em seu sentido de criação dos
versos que irão compor a melodia de uma existência. Em nossa perspectiva acreditamos
que neste mundo de imaginação, o jovem inventa e permite crescer em si o sujeito capaz
de criar e materializar suas produções e escolhas.
Estruturamos esta construção, teórica e prática, utilizando a arteterapia como
facilitadora neste trajeto juvenil em direção à vida adulta. Confirmamos que, através
deste processo criativo, no contato com a arte, em toda a sua materialização e
concretude, tornou-se possível o encontro com a essência sonhadora existente nos
jovens. Este fato foi verificado no percurso arteterapêutico dos adolescentes que
participaram do grupo formado para compor nossa pesquisa. Durante cada sessão, com
a utilização de modalidades expressivas, esses adolescentes deram forma a conteúdos
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primordiais do inconsciente, informando o que dificilmente seria acessado. O contato
com esse material genuíno trouxe a esses jovens o centramento e a visualização de suas
direções internas.
O grupo constituído com o objetivo de compor nosso estudo trouxe para este
trabalho teórico, através da concretude de sua produção imagética, o fio condutor que
nos sinalizou o caminho a ser percorrido no texto. Optamos em observar o processo
grupal nas relações e demandas emergentes nestes jovens, que se encontravam no
momento de sua escolha profissional. Paralelamente, decidimos selecionar dois dos
adolescentes do grupo para serem analisados de forma mais profunda em nossa
pesquisa. As imagens materializadas por esses dois jovens facilitaram o entendimento
dos processos internos, de suas atitudes em relação ao grupo e ao contexto em que
estavam imersos. Esta decisão permitiu confirmar pontos primordiais para a construção
final em nosso tema.
Foi possível observar em nossa pesquisa que nesta importante passagem para a
vida adulta, encontram-se escolhas que poderão determinar o percurso de uma
existência. Por este motivo os jovens mostram-se bastante receosos em definir os
caminhos a seguir. Desta maneira, buscam no espelho social, uma forma de estruturação
e reconhecimento em sua construção de identidade e autonomia. Diante de tantas
exigências, esses jovens encontraram neste espaço terapêutico, com a expressividade
artística, um lugar que lhes permitiu relaxarem e entregarem-se às suas manifestações
imagéticas.
Este ser sonhador clama por sua manifestação. Os jovens, dotados de
questionamentos, angústias, esperanças e dúvidas procuram, na expressão de suas
imagens psíquicas, o encontro com sua força de vida. Ao mergulharem no sonho
criativo, sem a certeza do caminho, esses jovens aproximam-se da liberdade
imaginativa. Esta produção não pressupõe a realização de um produto a ser aceito, mas
a apropriação de sua essência vital. Pudemos observar que, através deste percurso, os
adolescentes buscam uma nova forma de ver o mundo, não mais centrada em seu ego,
mas agora em contato com seu si-mesmo. Assim, poderão prosseguir o caminho da sua
individuação psíquica.
Durante várias discussões necessárias para a elaboração final de nosso trabalho,
nos deparamos com o imaginário social que envolve o jovem na contemporaneidade.
Uma das questões fundamentais que pudemos observar está no fato de que os sonhos
sofrem a influência do meio cultural onde estes jovens estão inseridos. Diante das
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demandas intrínsecas a esta passagem para a vida adulta, tornou-se claro, nas produções
e relatos, a importância das relações grupais e o desejo de construírem vínculos
profundos de parceria amorosa.
Neste encontro com a simplicidade oferecida pela arte, esses adolescentes
podem resgatar os sonhos deixados pelo caminho. No devaneio propomos o contato
com sua história de vida e a conexão com o futuro que pretendem seguir. No encontro
com sua essência sonhadora, os jovens poderão apresentar-se ao mundo como agentes
criadores e transformadores da realidade. No encontro como as experiências vividas, os
jovens conectam-se com sua criança, para que possam despedir-se de suas imagens
infantis e atravessarem os desafios em direção ao adulto que está sendo configurado,
sem rompimentos abruptos.
No decorrer de nosso desenvolvimento teórico, utilizamos Bachelard em toda
sua possibilidade poética, no percurso devaneador do crescimento psíquico. Isso
significa que na poesia da imaginação, o sujeito sonha sua existência em todo o seu
potencial, força e vitalidade. Como sustentação em nosso estudo arteterapêutico,
lançamos mão da abordagem junguiana, por nos fornecer um conhecimento profundo e
pertinente ao nosso intento.
Neste caminho da subjetividade psíquica, a práxis arteterapêutica, com leitura
junguiana, nos permitiu revisitar os conteúdos organizadores da psique. Esta
compreensão simbólica, através da expansão e consciência diante das produções
artísticas, busca a amplificação dos símbolos que emergem através das imagens
construídas. De fato, pudemos perceber que a conquista de atitudes maduras diante da
vida pressupõe a possibilidade desses jovens de colocarem-se à frente dos fatos
apresentados. Amplificar os símbolos e expandir o mundo real na apropriação deste ser
criador e autêntico.
Este trabalho nos possibilitou o contato com inúmeras obras de autores que se
dedicaram à compreensão subjetiva do indivíduo em sua potencialidade criativa. Fomos
instigados a encontrar neste ser capaz de sonhar o encontro com seu self, o caminho em
direção à sua inteireza. Neste percurso teórico aprofundamos conhecimentos preciosos
em direção ao processo terapêutico através da arte, como revelador imagético que
expressa o sonhador em sua mais intensa criatividade.
Temos claro que esta pesquisa não logrou todas as possibilidades de análise dos
pontos e das questões que levantou. O curto tempo deste processo e a própria riqueza e
multiplicidade de seu objeto de estudo impedem qualquer tom conclusivo neste

103
momento. Por isso temos apenas a pretensão de que este trabalho possa se somar a
outros realizados e que estimule novas formulações teóricas e práticas para este tema.
Finalizamos esta monografia com recomendações para que se empreendam estudos
complementares em busca da essência sonhadora como forma de sustentação,
continente e expansão na passagem adolescente, por períodos de tempo mais longos,
para ter mais clareza da fenomenologia descrita.
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