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RESUMO

Essa monografia foi realizada com o objetivo de apresentar alguns aspectos do estudo da
assemblage como modalidade expressiva e sua aplicação prática no contexto arteterapêutico,
pesquisando seus benefícios e peculiaridades com a intenção de servir de subsídio para
futuros estudos e utilização na práxis arteterapêutica.
Palavras-chave: Assemblage. Arteterapia. Relicário. Memória. Modalidade expressiva.
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ABSTRACT

This monografh was performed in order to present some aspects the study of assemblage as
expressive modality and its pratical application in the contest of arttherapy, researchits
benefits and peculiarities with the intent to be a subsidy for future studies and to be useful on
the arttherapy pratices.
Keywords: Assemblage. Art Therapy. Relicarion. Memory. Expressive modality
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APRESENTAÇÃO
Caminho do coração
Percorrer um novo caminho é um processo empolgante, desafiador e instigante, aguça
a curiosidade, o gosto pelo novo, desconhecido e inusitado.
Com esse espírito, iniciei o curso de formação em arteterapia na clínica Pomar, no Rio
de Janeiro, cinco anos atrás, sem saber ao certo o que me esperava. Achava a proposta
interessante já que envolvia arte, tema com o qual sempre tive afinidade. O local parecia
diferente, bem como os métodos didáticos, tínhamos teoria e conceitos como em todos os
lugares, a diferença eram as experiências vivenciais e de um modo surpreendente me sentia
cada vez mais envolvida e tocada pelos conteúdos que a mim se apresentavam.
Comecei a entender melhor a arteterapia, da perspectiva da terapia, que a principio
tinha passado meio desapercebida. De repente, me vi falando de coisas que não planejei falar,
por causa de um desenho que me pediram para fazer... Passei a me surpreender, me emocionar
e descobrir minhas próprias transformações, assim passei a ansiar pelas quartas-feiras (o dia
em que a mágica acontecia...).
Esse universo de possibilidades tão variadas me encantou. Percebi que esse era um
caminho que eu trilharia com o coração. Lembro de ter me emocionado, quando minha
professora disse que coragem significa movimento do coração, parecia que aquelas palavras,
estavam sendo ditas para mim, pois era exatamente como eu me sentia: Com o coração aos
pulos, ansiosa para aprender, descobrir, me aproximar deste amplo campo de conhecimento,
que reúne tantos saberes.
A criatividade como carro chefe, onde diversas modalidades artísticas são utilizadas
como forma de expressão configurando, dando forma a conteúdos relevantes e particulares.
Entendi isso de forma definitiva quando minha turma estudava o livro Cartografias
da Coragem, por volta do capítulo cinco denominado, Recontando Histórias, fiz uma
cartografia (fig. 3) que tornou o meu processo de aprendizado orgânico. Me senti tão
representada com a imagem que criei, tão encantada e surpreendida com o efeito alcançado
com os materiais que usei e principalmente com o contudo que comuniquei, que se fez clara,
de forma definitiva, a importância do processo arteterapêutico.
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A forma que passei a me expressar plasticamente, passou a revelar meu interesse pelo
universo dos materiais e posteriormente por colagens com objetos tridimensionais, que não
eram necessariamente objetos de arte, qualquer coisa, de qualquer tamanho e forma podia ser
utilizada, e seus significados eram atribuídos única e exclusivamente por mim. Abria-se assim
uma janela de infinitas possibilidades criativas.
A realização dos meus trabalhos plásticos (fig.1 e fig.2) me permitiram a construção
de um mundo muito particular, onde os objetos comunicavam o que para mim era importante
comunicar, me ajudando no resgate de valores fundamentais para o meu bem estar, revelando
conteúdos, até então, desconhecidos, reforçando raízes e auxiliando o meu processo de auto
conhecimento.

Fig 1- SONHO DE MENINA
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Fig 2. - CAIXA DE BRUXA

Hoje, exercendo a profissão de arteterapeuta, vejo como essa descoberta influenciou
meu trabalho e norteou minhas escolhas e o meu estilo profissional. Ao ponto de escolher este
tema para a monografia de conclusão da minha pós-graduação em arteterapia tão relacionada
com memórias, objetos e construções plásticas carregadas de conteúdos emocionais, que se
traduzem como tesouros reveladores do que há de mais caro e estimado em seus criadores.
As possibilidades de re-significar objetos, de comunicar-se através de materiais
inusitados, abrem as portas para o infinito, onde não há limites para as possibilidades de
expressão.
Os materiais atendem à sensibilidade de cada individuo que a eles atribui significados
e os contextualiza de forma pessoal e intransferível, construindo com sua produção plástica
verdadeiros relicários que simbolizam suas alegrias, tristezas, lutas, medos e vitórias, em
resumo: toda delicadeza de ser humano.

4

.
Fig. 3 – CAIXA DE PANDORA
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INTRODUÇÃO

Na busca de sua alma e do sentido de sua vida, o homem
descobriu vários caminhos que o levam a sua interioridade: o seu
próprio espaço interior, torna-se lugar novo de experiência. Os
viajantes destes caminhos nos revelam que somente o amor é capaz
de gerar a alma, mas também o amor precisa da alma.
(Von Franz, 2003, p. 5)

A arteterapia é um campo de conhecimento que reúne muitos saberes, assim
possibilita a exploração de diferentes propostas em busca do bem estar e da saúde mental.
Segundo Maria Cristina Urrutigaray (2004) “o trabalho de um arteterapeuta é de estimular o
sujeito a criar até a finalização da sua obra.”
É responsabilidade do arteterapeuta, no exercício de sua prática “criar, conservar
ativar e ampliar espaços de autonomia criativa, liberdade de expressão” (PHILIPPINI apud
NUNES 2004, p.91), e “sempre que se facilita a saúde de alguém (...) auxiliando sua saída de
uma posição passiva e se fortalece a tomada de posse de suas potencialidades e talentos”
(Idem, ibdem).
Neste estudo optei por investigar entre as muitas técnicas utilizadas no processo
arteterapêutico, a assemblage por ser uma modalidade expressiva que permite a exploração de
conteúdos inconscientes por diferentes vias especulativas tanto no que diz respeito a
materialidade,como nas sutilezas de sua construção.
Segundo Jean Dubuffet “a idéia forte que ancora a assemblage diz respeito aos objetos
díspares reunidos na obra, ainda que produzam um novo conjunto, não se perdem da idéia
original (...) propõe múltiplas associações e leituras não há temas pré-determinados ou
sentidos únicos que organizem o conjunto”1. Assim a assemblage proporciona a possibilidade
de trabalhar com uma diversidade de materiais, o que permite um vasto repertório expressivo
onde o sujeito pode expressar sua singularidade, afetos e afinidades.
O convite ao trabalho com arteterapia é um convite a individuação por que supõe o
risco de poder expressar-se, ir contra as regras vigentes, aos modelos idealizados, a
tradição, os costumes, a conformidades. Implica em poder ousar, ver-se,
experimentar-se, soltar-se sair de estados confortáveis, seguros e estagnados para
outros lados escuros desconhecidos de si mesmo. (URRUTIGARAY, 2004, p. 78)

1

www.itaucultural.org.br acessado em 12/012008.
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Assemblage faz uso de técnicas mistas na composição de suas obras. Metaforicamente
parece a trajetória humana, onde nos utilizamos de vários artifícios para vivenciar nossas
glórias e superar nossas dificuldades, compondo um grande mosaico de sentimentos, dúvidas
e trajetória o que faz de cada ser humano, da mesma forma que em obra de arte algo de único
inestimável
A presente monografia busca descrever assemblage como atividade plástica,
facilitadora no processo de re-significação de objetos, que constituindo-se em verdadeiros
relicários carregados de emoções e significados relevantes para o processo arteterapêutico.
Justifica-se a escolha do tema mediante a proposição de que cada produção plástica,
nesse caso assemblage é plena de significados únicos constituídos pelo sujeito que a produziu,
o que lhe permite escrever, com os seus próprios meios sua história pessoal, elegendo por si
só o que é mais relevante destacar, tridimensionalizando aspectos únicos de sua personalidade
e história que por alguma razão queira comunicar.
O desenvolvimento do trabalho terá como fio condutor, as seguintes questões: Quais
as contribuições do seu uso como técnica expressiva no processo arteterapeutico? Como a
memória e os objetos atuam nesse processo?
A investigação foi desenvolvida tendo com pressuposto metodológico o modelo
bibliográfico de pesquisa, buscando elaborar documento que procurasse mostrar a importância
da assemblage como linguagem expressiva e suporte da memória, como uma das vias de
acesso à informações simbólicas enviadas pelo inconsciente.
O estudo se divide em questões etapas, a saber: Levantamento do material teórico; a
leitura desse referencial, bem como a observação em loco da aplicação dessa linguagem
artística que é o tema da pesquisa.
A terceira parte constituiu-se na análise dos dados coletados tanto na bibliografia,
quanto no trabalho de campo, referenciado no capítulo 4.
A última etapa foi destinada à elaborações de conclusões e recomendações sobre o
tema.
Cabe ressaltar que esse estudo não pretende esgotar o tema, é um processo de
sistematização de um projeto realizado pela arte terapeuta e desta forma pretende ser uma
contribuição, sem que de nenhum modo considerar que a investigação sobre o tema está
fechada ou esgotada.
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1 ASSEMBLAGE
Explorando formas e texturas: compondo com objetos

Fig. 4 - PAINEL DE BERNI

Esse capítulo apresenta a definição de assemblage, definindo, contextualizando e
apontando para artistas, alguns, que utilizam essa técnica de forma intuitiva, mesmo antes da
definição do termo.
A história do simbolismo mostra que tudo pode assumir uma significação
simbólica: objetos naturais (pedras, plantas, animais, homens, vales e montanhas, lua e
sol, vento, água e fogo) ou fabricados pelo homem (casas, barcos ou carros) ou mesmo
formas abstratas (os números, o triângulo, o quadrado, o círculo). De fato todo o
cosmos é um símbolo em potencial.
Com sua propensão para criar símbolos, o homem transforma
inconscientemente objetos ou formas em símbolos (conferindo-lhes assim enorme
importância psicológica) e lhes dá expressão tanto na religião como nas artes visuais.
(JUNG, 1964, p. 232)

Materialidades diversas, formas, cores, suportes variados, composições inusitadas,
objetos de origens diferentes, usados e reaproveitados compõe o universo da assemblage,
técnica artística, onde a liberdade do uso de material permite o desenvolvimento de inúmeras
trilhas criativas, onde pode-se expressar crenças, sentimentos, memórias, histórias e toda uma
construção poética pessoal, onde tanto fatos da vida cotidiana quanto a imaginação tem livre
espaço de circulação.
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... Um método primário de trabalhar a fantasia (...) brincar mexer com isso ou aquilo
(...) Podemos apanhar apenas coisas pequenas, uma por vez, tentar isto com aquilo (...)
O Bricoleur do sonho é um trabalhador manual, que toma os pedaços de lixo
abandonados pelo dia, e brinca com eles, juntando os resíduos em uma colagem. Ao
mesmo tempo que os dedos que formam um sonho destroem o sentido original desses
resíduos, também os formam em um novo sentido dentro de um novo contexto.
(NAGEM APUD HILLMAN, 1979, p. 127)

1.1 DEFINIÇÃO E HISTÓRICO

O termo assemblage, segundo a enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais, foi
incorporado às artes em 1953, cunhado por Jean Dubuffet (1901-1985), para fazer referência a
trabalhos que segundo ele, vão além das colagens. Em 1925 começou a realizar a chamado
“arte feia” ou “arte bruta” (arte espontânea e inventiva que se recusa a realizar qualquer efeito
de beleza). Dubuffet deseja atrair atenção do público para a vida cotidiana. É categoricamente
contra o que se aprende nas escolas ou nos museus. Quer demonstrar que aquilo que o homem
considera feio pode esconder maravilhas infinitas. Segundo ele a arte é feita apenas de
embriaguez e loucura.2
Em 1948, fundou uma sociedade para defender esse tipo de trabalho. Defendia uma
arte mais espontânea e não verbal, potente espiritualmente, com qualidades que expressassem
culturalmente o primitivo. A força motriz por trás desses trabalhos foi a técnica,
extraordinariamente nova usada por Dubuffet. Passou a combinar elementos com a tinta,
como cimento, alcatrão, cascalho, folhagem, pó e até mesmo asas de borboleta. Em defesa
dessa técnica, declarou:
A arte deve nascer a partir de matérias primas, espiritualmente, tomar emprestada suas
linguagens. Cada material tem sua própria língua não há necessidade de fazer com que
sirvam a um único idioma. Inicialmente utilizava matérias recolhidos nas linhas
ferroviárias parisienses.3

2
3

www.ambafrance.org acessado em 27/12/2007.
www.artchive.com acessado em 06/01/2008.
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Fig. 5- LA TOUR AUX FIGURE

Fig. 6- DUBUFFET CRIANDO
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Fig. 7 - A VACA COM LEGENDA NARIZ

O princípio que orienta a feitura de assembagens é a estética da acumulação. Todo e
qualquer tipo de material pode ser incorporada a obra de arte. O trabalho artístico visa romper
definitivamente as fronteiras entre a arte e á vida cotidiana, ruptura já ensaiada pelo
Dadaísmo4.
A idéia forte que ancora as assemblagens diz respeito à concepção de que os objetos
díspares reunidos na obra, ainda que produzam um novo conjunto, não perdem o sentido
original. Menos que síntese, trata-se de justaposição de elementos, em que é possível
identificar cada peça no interior do conjunto mais amplo. A referência de Dubuffet às
colagens não é casual. Nas artes visuais, a prática de articulação de materiais diversos numa
só obra leva a esse procedimento técnico específico que se incorpora à arte do século XX,
com o cubismo5. Ao abrigar no espaço do quadro elementos retirados da realidade – pedaços

4

Movimento que surgiu em Zurique, em 1916, caracterizado pela oposição a qualquer tipo de equilíbrio
enfatizou o ilógico e o absurdo a estética do no sense. Com objetivo de escandalizar e protestar contra a loucura
da guerra. (www.wkpédia.org)
5
Movimento inaugurado por Pablo Picasso em 1914, tratava as formas da natureza por meio de figuras
geométricas, representando todas as formas do objeto no mesmo plano. (www.wikpedia.org)
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de jornal, papéis de todo tipo, tecidos, madeiras, objetos, etc. a colagem liberta o artista de
certas limitações da superfície. A pintura passa a ser concebida como construção sobre um
suporte o que pode dificultar na assemblage o procedimento definir fronteiras rígidas entre
pintura e escultura.
Em 1961, houve uma grande exposição, “A Arte da Assemblage”, no MOMA - Museu
de Arte Moderna de Nova York, que reúne não apenas obras de Dubuffet, mas também
combine paints onde utiliza-se garrafas de Coca-Cola, embalagens de produtos
industrializados, pássaros empalhados para a criação de uma pintura composto não só de
massa pigmentada de Robert Rauschenberg e a junk sculpture que são esculturas feitas de
lixo e sucata. Isso leva a pensar que a assemblage como procedimento passa a ser utilizada
nas décadas de 1950 e 1960, na Europa e nos Estados Unidos, por artistas muito diferentes
entre si.6

MARCEL DUCHAMP (1887-1968)

Inventor do ready- made que significa, apropriar-se do que já esta feito. Dadaísta por
excelência é um dos precursores da arte conceitual e introduziu a idéia do ready-made como
arte. Sua carreira como pintor se estendeu por alguns anos, mas é como escultor que Duchamp
encontra grande fama. Tendo se mudado para Nova York e largado a Europa numa espécie de
estagnação criativa, encontra na América solo fértil para sua arte dadaísta. Decorrente dessa
fase e em conseqüência de seus estudos sobre perspectiva e movimento, nasce o projeto para
suas obras mais complexas que foram feitas de cabides, tecido e outros materiais.7

6

www.itaucultural.org.br acessado em 12/12/2007.

7

www.wikpedia.org acessado em 12/12/2007.
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Fig. 8 - O GRANDE VIDRO DE MARCEL DUCHANP
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Fig. 9 - BICICLETA

Fig. 10 - O MICTÓRIO
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ALBERTO BURRI (1915-1995)

Burri era médico e só começou a pintar e fazer colagens, quando esteve preso em um
campo de prisioneiros americano. Utilizou para isso materiais pouco convencionais, que era
os que tinha a mão: sacas de serapilheira, placas de madeira, de ferro, cola, materiais
plásticos, que amassava, dobrava e queimava com uma tocha... Daqui resultam composições
rudes e agressivas, com pregas, dobras e manchas que lembravam feridas e cicatrizes, uma
reminiscência de sua profissão ou da experiência de guerra. Volta-se na década de 50, para
pesquisas sobre potencialidades expressivas da matéria, com resultados distintos.
Burri foi iniciador de uma nova expressão artística de grande impacto visual e
expressividade apoiada nas possibilidades estéticas dos materiais em estado bruto.8

Fig. 11 - BURRI 1

8

www.uncovering.org acessado em 28/12/2007.
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Fig. 12 - BURRI 2

Fig. 13 - BURRI 3

Fig. 14 - BURRI 4
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ANTONI TÁPIES – 1923

Em 1950, Tápies foi para Paris, encontrou um grupo de pintores, cuja produção
começava a ser classificada como arte informal. A obra de Tápies era freqüentemente
comparada ao trabalho desses artistas, pela diferença e expressividade dos materiais e pelo
uso comum do automatismo.9

Fig. 15- CAMES

9

www.revistamuseu.com.br acessado em 18/12/2007.
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Fig. 16 -SERVIETTE

Fig. 17- CONTOUR NOIR
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Fig. 18-GRAND

Fig. 19 - MESA TÁPIES
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ANTONIO BERNI (1905 – 1985)

Criou uma galeria de personagens entre os quais se destacam Juanito Laguna e
Ramona Montiel, representantes dos setores mais baixos da sociedade.
Viaja para Paris onde conhece a pintura metafísica e o surrealismo. E incorpora esses
elementos ao seu trabalho, também adere à idéia da associação artística comprometida com a
realidade política e social. Em 1933, conhece o mexicano Siqueiros, através deste toma
contato com a técnica de muralismo. Trabalha com materiais diversos e com
tridimensionalidade.

Fig. 20 - CATADOR DE LIXO
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Fig. 21-RAMONA MOMTIEL

Fig. 22 - JUANITO LAGUNA
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1.2 ASSEMBLAGE NAS ARTES PLÁTICAS NACIONAIS OU DO BRASIL

Aqui menciono artistas brasileiros, cujo conteúdo da obra, contribuirá para o
entendimento do capítulo 3, dessa monografia.

XAVIER DAS CONCHAS (1739-1804)

Artista atuante no Rio de Janeiro em fins do século XVIII e início do século XIX. As
particularidades residem tanto nos materiais usados, com destaque para as conchas, como na
laboriosa decoração composta por grandes guirlandas, buquês e volutas. A estrutura das peças
é elaborada em uma série de aramados bem finos e cobertos por tecido e linha. Depois, são
recobertos por ornamentos em folhagens, tecido e conchas. Conta a história que Francisco
Xavier dos Santos teria nascido no Rio de Janeiro em 1739 e falecido em 5 de junho de 1804
na Fazenda Conceição. Algumas obras do autor encontram-se na Igreja de Nossa Senhora do
Outeiro da Glória do Rio de Janeiro.10

Fig. 23 – ORATÓRIO 1

10

www.oratoria.com.br acessado em 12/01/2008.
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Fig. 24 – ORATÓRIO 2
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CLAUDIO CAMBRA - 1968

Cláudio Cambra (1996), artista contemporâneo, nascido no Rio de Janeiro em 1964
em sua monografia de conclusão do curso de belas artes do Fundão, fala sobre o seu trabalho:
a partir de cacos de louça inglesa, francesa e holandesa, oriundos de naufrágios
ocorridos na Baia de Guanabara nos séculos XVIII e XIX , construo meu trabalho,
destacando os cacos como signos do seu contexto e funções originais, criando uma
nova ordem ,uma nova linguagem.

Afastados de sua proposta original, eles se impõem não como objetos, mais pela sua
beleza original que se manteve intacta da sua criação até hoje, através do tempo. Fragmentos e
histórias que se compõem com selos raros, rótulos de garrafas, cédulas e moedas antigas,
papeis de bombom, decalques... todos esses elementos ganham novo significado, de acordo
com a noção de assemblage, como uma concepção de arte semelhante a um jogo que
recombina dados perceptivos. A origem dos dados secundários tem menos importância que a
sua estruturação
A atração e curiosidade pelos pedaços de informações visuais contidos nos cacos de
louça, me levaram a realizar um trabalho quase que arqueológico, tendo inclusive entrado em
contato com arqueólogos para melhor colher e catalogar os materiais encontrados.
A louça, há muito exerce um fascínio sobre o ocidente, e não é à toa que os chineses
guardaram zelosamente por muitos séculos, o segredo de fabrico da porcelana. Da mesa a
parede, dos embrechados aos mosaicos de Gaudí, a louça continua nos seduzindo inteira ou
fragmentada.
Esse trabalho para mim, é como a realização de um jogo de elementos banais, nas
formas e reconstruo uma história. O mais importante nesse processo de criação é minha
ludicidade, reaproveitando estilos de diversas épocas, criando quadros, caixas e cadernos com
características multiculturais desse final de milênio.
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Fig. 25 – VALE DE CAMBRA-1996

Fig. 26 - HINÁRIO-1993
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Fig. 27 - RIO DE JANEIRO – 1996

Fig. 28- CIDADE MARAVILHOSA-1996
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ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO (1909- 1989)

Nasceu em Sergipe, em 1909 e morreu no Rio de Janeiro em 1989, foi um artista
plástico brasileiro. Considerado louco por alguns e gênio por outros, a sua figura inseri-se no
debate sobre o pensamento eugênico, o preconceito e os limites entre a insanidade e arte no
Brasil.
Descendente de escravos africanos, foi marinheiro na juventude, vindo a tornar-se
empregado de uma tradicional família carioca.
Na noite de 22 de dezembro de 1938, despertou com alucinações que o conduziram ao
patrão, o advogado Humberto Leoni, a quem disse que iria se apresentar à igreja da
Candelária. Depois de peregrinar por várias igrejas, terminou subindo ao Mosteiro de São
Bento, onde anunciou a um grupo de monges que era um enviado de Deus, encarregado de
julgar aos vivos e aos mortos. Dois dias depois foi detido e fichado pela polícia como negro,
sem documentos e indigente, e conduzido ao asilo D. Pedro II (hospício da praia vermelha).
Um mês depois de sua internação foi transferido para a Colônia Juliano Moreira, sob o
diagnostico de “esquizofrênico-paranóico”, onde permaneceu por mais de 50 anos.
Em determinado momento, Bispo do Rosário passou a produzir objetos com diversos
tipos de materiais oriundos do lixo e da sucata, que após a sua descoberta, seriam
classificados como arte vanguardista e comparados à obra de Marcel Duchanp. Entre os temas
se destacam navios, estandartes, faixas de misses, e objetos domésticos. A sua obra mais
conhecida é o Manto de apresentação, que Bispo deveria vestir no dia do juízo final.
Os objetos recolhidos dos restos da sociedade de consumo foram reutilizados como
forma de registrar o cotidiano dos indivíduos, preparados com preocupações estéticas, onde se
percebem características dos conceitos das vanguardas artísticas. Utilizava a palavra como
elemento pulsante. Ao recorrer a essa linguagem manipula signos e brinca com a construção
de discursos, fragmenta a comunicação em códigos privados.11

11

www.wikepedia.org acessado em 14/01/2008.
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Fig. 29 - FIG MANTO DE APRESENTAÇÃO
TECIDO, BARBANTE E MISSANGAS

Fig. 30 - RODA DA FORTUNA
MADEIRA, METAL, PLÁSTICO E TECIDO.
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Fig. 31- 434 COMO É QUE DEVO FAZER UM MURO
CIMENTO, MADEIRA E VIDRO.

Fig. 32 - ABJOUR METAL, MADEIRA, PLÁSTICO E FIBRA
DE ALGODÃO
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Fig. 33 - MACUMBA- METAL, GESSO, MADEIRA, PLÁSTICO E PAPEL.
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FARNESE DE ANDRADE (1926-1996)

Nascido em Araguari, no triângulo mineiro, em 1926, Farnesi de Andrade Neto entrou
em 1945 na Escola do Parque de Belo Horizonte, onde foi aluno de Guinard, foi
contemporâneo de artistas como Amílcar de Castro, Mary Vieira e Mario Silésio. Começou a
carreira com desenhista e gravador e, a partir de 1964, passou a transformar os restos de
madeira e de brinquedos que coletava junto com conchas e detritos vindos do mar em obras
de arte. Essas obras, assemblages, de composição e formas variadas são o ponto alto do seu
trabalho.
As primeiras caixas de Farnese já misturam bonecos destruídos, mariscos, cacos e
bolas de vidro. Embora tenha sido chamado muitas vezes de escultor, o artista nada esculpia;
apenas dava tratamento ao mobiliário mineiro de roça, que adquiria em fontes diversas
(antiquários, feiras e depósitos de demolição) misturando-os a “coleção de restos “que reunia
nas praias e até mesmo nas ruas as imagens de santos também são um elemento recorrente em
sua obra. Elas aparecem invertidas, mutiladas ou envoltas em redomas ou resina. Sobretudo
os santos popularizados pela umbanda, como Iemanjá, São Jorge, e Cosme e Damião.
No livro Farnese de Andade, de Cosac Naif, o crítico Rodrigo Navas destaca no texto
‘a grande tristeza’, a sensação perturbadora, que é estar diante de uma obra de Farnese:

Conheço pouca coisa mais triste que o trabalho de Farnese de Andrade. Essas cabeças
de bonecas arrancadas do corpo parecem maldades de infância. As madeiras gastas de
seu trabalhos guardam um tempo esponjoso,que se acumula sobre os ombros, e nos
paralisa os movimentos, as fotografias e imagens presas nos blocos de poliéster falam
de um passado que nos inquieta, mas que não podemos remover ou processar, já que
não mais nos pertence. (2005, p. 69)

Farnese era um artista de obra singular, dono de uma personalidade difícil, morreu em
1996, aos 70 anos, sem ter sua obra suficientemente analisada pela crítica nem absorvida pelo
mercado de arte.
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Fig. 34 - TUDO CONTINUA SEMPRE-1974
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Fig. 35-ANUNCIAÇÃO- 1983

Fig.36 – SEM TÍTULO

33

Fig. 37 - SEM TÍTULO

Fig. 38 - O ORATÓRIO DA MULHER -1973

34

Fig. 39 - A GRANDE ALEGRIA -1966

Fig. 40 - O ANJO -1995
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2 ARTETERAPIA
2.1 HISTÓRICO

O interesse pelos trabalhos de arte de pacientes psiquiátricos como elemento
diagnóstico já vinha acontecendo na Europa. No final do século XIX já se estudava a relação
da expressão artística com processos psicológicos nos campos da psiquiatria. Na década de
20, Jung fez uso da linguagem não verbal, com imagens e símbolos que eram expressos
plasticamente e surgiam do inconsciente de seus pacientes. A arteterapia como profissão nos
EUA, logo após a segunda guerra mundial, através do trabalho de Margareth Naunberg.
Inicialmente professora de artes em escola de vanguarda em Nova York, ao perceber como a
arte ajudava os adolescentes em seus processos de desenvolvimento pessoal, interessou-se
durante as décadas de 30 e 40 em explorar sua eficácia também no campo da psicoterapia e da
psiquiatria, publicando sua primeira pesquisa em 1947 enfatizando a importância da
expressão artística.
Nos anos 20, aqui no Brasil, Osório César desenvolveu estudos sobre as obras dos
internos do hospital psiquiátrico do Juqueri, em São Paulo, realizando inúmeras exposições de
trabalhos artísticos dos internos. Na década de 30 Nise da Silveira, inaugurou no centro
psiquiátrico do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, uma nova utilização da arte, agora
como um instrumento facilitador da comunicação entre o terapeuta e o paciente, incorporando
a função de reinclusão social do paciente através da pintura. Segundo Philippini:

Depois dos chamados “anos de chumbo” que duraram de 1964 a 1985, houve um
desenvolvimento significativo nas chamadas “terapias expressivas” nesta trilha de
abertura surgiram os primeiros núcleos de trabalho de arteterapia, inicialmente no Rio
de Janeiro e São Paulo e na década de 90 em Goiás e Minas Gerais. (2001, p. 10)

2.2 DEFINIÇÃO DE ARTETERAPIA

Arteterapia é um campo de conhecimento que usa diversos métodos expressivos para
configurar conteúdos internos. Promove a criatividade como fator determinante para acionar
núcleos saudáveis no individuo, estimulando a imaginação e a produção plástica, com
objetivo de auxiliar o processo terapêutico e de auto conhecimento.
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Dentre as inúmeras formas de descrever o que é mesmo arteterapia , será considerá-la
como um processo terapêutico, que ocorre através da utilização de modalidades
expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas, configurarão uma produção
simbólica, concretizada em inúmeras possibilidades plásticas, diversas formas, cores,
volumes, etc. esta materialidade permite o confronto e gradualmente a atribuição de
significados às informações provenientes de níveis muito profundos da psique, que
pouco a pouco serão aprendidos pela consciência. (PHILIPPINI, 2001, p. 13)

Em Arteterapia a técnica e a estética são aspectos de menor importância. A arte aqui,
vem como uma expressão da singularidade de cada individuo e também com o papel de
estimular as inúmeras possibilidades criativas muitas vezes desconhecidas do mesmo, assim
possibilitando a abertura de uma via de comunicação, onde quem cria, reúne diversos
elementos onde suas experiências formam um conjunto peculiar, reflexo de suas vivencias,
emoções e desejos.
O propósito da arteterapia é deixar o paciente utilizar recursos expressivos como:
desenho, pintura, colagem, assemblagem, escultura, modelagem, marionetes, escrita
criativa, dança, música, teatro, etc. Para facilitar seu processo de individuação,
materializando imagens do seu inconsciente para facilitar sua comunicação” ajudandoo a colher seus símbolos na fonte viva das imagens e transformá-los se possível em
linguagem verbal’ (PHILIPPINI, 1997, p. 10).

Trabalhando a partir de uma visão Junguiana, o objetivo é desenvolver um trabalho,
onde se busca integrar arte, educação e terapia. As artes plásticas, movimentos corporais, os
exercícios de imaginação ativa, são utilizados como instrumentos facilitadores da
reorganização da pessoa através dos procedimentos típicos de arteterapia. Outras técnicas
podem ser integradas dependendo da necessidade de cada paciente, trabalha-se através de
atendimentos individuais ou de grupo com pessoas de diversas faixas etárias, da criança à
terceira idade e portadores de quadros clínicos diversos. O caminho criativo em arteterapia
tem como proposta concretizar, dar forma, dar materialidade. As possibilidades são infinitas,
pois tratando-se de criatividade, podemos abrir várias portas utilizando arteterapia de variadas
formas.
A arterapia é uma prática de caráter transdisciplinar o que permite situá-la entre
caminhos da arte, educação e saúde. Segundo Berg, da práxis arteterapêutica, surge um eixo
paradgmático: “a criatividade nas suas relações com a saúde e a vida dos indivíduos, das
comunidades e das sociedades. Deste eixo se configura um ethos com um campo de saber
próprio que não está subordinado a ourtos” (BERG apud NUNES, 2002, p. 70).
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Esta possibilidade permite considerar a arteterapia como uma abordagem
epistemológica, genuína e autônoma.
De acordo com texto American Association of art therapý(2003): “Arteterapeutas são
profissionais treinados em arte e terapia. Têm conhecimento sobre desenvolvimento humano,
teorias psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas e sobre o
potencial curativo da arte”.
É função do arteterapeuta, sensibilizar, nutrir com informações que ajude a ampliar o
horizonte criativo e expressivo de seus clientes, alimentando a imaginação e ampliando o
repertório de idéias, e vias especulativas. Poderá fazer isso informando e apresentando
estímulos geradores variados. Estímulos geradores são incentivos ao processo criativo, como
se fossem “detonadores” que vem em forma de música, de ritmos e estilos diversos, imagens,
os mais variados trechos literários, poesias, obras de arte, filmes, peças teatrais, performances,
dança, escultura, etc.
Através da interação e do conhecimento de formas diversas de expressão artística de
diferentes escolas, tendo conhecimento de outras organizações sociais e culturais, aguça –se a
percepção do interlocutor. Buscando auxiliar seu processo de auto conhecimento, provocando
reações diversas a tais informações. Os artes procuram observar terapeutas a percepção,
gostos e afinidades, através de resposta peculiares, únicas e pessoais, dada aos estímulos
recebidos, e na prática arteterapêutica ampliam-se essas respostas em forma de produções
plásticas. Tudo esse processo deve ser realizado em ambiente seguro e saudável.

O ‘setting’ arteterapeutico deve contar com uma atmosfera descontraída, que ao
mesmo tempo ofereça segurança e receptividade e que torne pouco evidente a
‘preocupação terapeutica’, ou de ‘orientação técnica’. Por outro lado, deve conter
múltiplas possibilidades expressivas, de modo a facilitar a descoberta de trilhas de
acesso ao inconsciente, singulares para cada individuo. (PHILIPPINI, 1997, p. 11)

Unindo criatividade, arteterapia, educação e conscientização social temos uma proposta
de mudança, de quebra de paradigmas onde podemos incluir indivíduos e progressivamente
suas comunidades, pois mudando seus papeis sociais, tirando-os da esfera da exclusão, através
de pesquisas e descoberta de seus valores, reforçando seus pontos positivos e sua auto-estima,
desenvolvemos cidadãos fortes com capacidade de opinar e escolher seus caminhos, o que
futuramente vai reverter em benefícios para a comunidade como um todo.
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Os pacientes trabalham manualmente com diferentes matérias primas, o que os tira
literalmente de um estado passivo e os coloca em atividade construindo, criando e assim
também se transformando internamente, se capacitando para os desafios do mundo, podendo
evoluir e fazer a diferença em suas comunidades atuando, participando e objetivando
melhoras em suas vidas.

Ao transformar as matérias agimos fazemos... formar é mesmo fazer. Experimentar. É
lidar com alguma materialidade e, ao experimentá-la, é configurá-la. Sejam os meios
sensoriais, abstratos ou teóricos, sempre é preciso fazer. Enquanto o fazer existe
apenas em uma intenção, ele ainda não se tornou forma. (OSTROWER, 1977, p. 69)

2.3 ABORDAGEM JUNGUIANA

Partindo de pressupostos da arteterapia na abordagem Junguiana é importante
mencionar a importância dos símbolos e dos sonhos no processo terapêutico, pois esses são
configurações genuínas de conteúdos do inconsciente que, ao serem trabalhados em terapia
são de grande auxilio ao processo de individuação.

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. Se nos é difícil entendê-las de imediato,
não é por serem máscaras de conteúdos reprimidos, mas por se exprimirem em
outra linguagem diferente daquela que consideramos única – a linguagem
racional. Exprimem-se por meio de símbolos ou de mitologemas, cuja a
significação desconhecemos ou melhor já esquecemos. (JUNG apud
SILVEIRA,1992, p. 85-86)

Os símbolos são de grande importância na configuração de conteúdos provenientes do
inconsciente do homem, expressa suas crenças e sua arte,isso confere aos símbolos uma
enorme importância psicológica
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Segundo Philipinni:
Os símbolos são entidades psíquicas que reúnem determinada carga de energia e a
transformam de inconsciente em consciente e vice-versa, tem um papel central não só
na estruturação da consciência, como também em todos os fenômenos que decorrem
do processo de estruturação’(....) No processo arteterapêutico é fundamental a
observação de símbolos que surjam durante o processo,pois são caminhos para o
inconsciente profundo. É importante como terapeutas não atribuirmos significado
imediato aos símbolos expressos em terapia, devemos nos “livrar” dos clichês e de
interpretações imediatistas. Devemos observá-los levando em consideração o contexto
em que o paciente se encontra, sua realidade, suas crenças, contexto social e cultural,
assim apesar do significado universal de alguns símbolos devemos ficar atentos a
significação atribuída a esses através da ótica do paciente que supostamente vem se
desvelando no processo terapêutico. O sentido de um símbolo contido em imagens
plásticas normalmente é dado por toda uma seqüência. (1997, p. 17)

Para o terapeuta é importante observar os símbolos a partir do contexto apresentado
pelo paciente, apreciando o sentido por ele dado, deixando de lado suas convicções pessoais
privilegiando o universo apresentado pelo paciente.
Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a idéias que estão fora do
alcance de nossa razão (...)
Por existirem inúmeras coisas fora da compreensão humana é que
freqüentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que
não podemos ou compreender integralmente, esta é uma razão porque todas as
religiões empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através de imagens. Mas
este uso consciente que fazemos dos símbolos é apenas um aspecto de um fato
psicológico de grande importância: O homem também produz símbolos, inconsciente
e espontaneamente, na forma de sonhos. ( JUNG, 1964, p. 232 )
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3 OBJETOS: MATERIALIZAÇÃO DA MEMÓRIA

3.1 COMPOSIÇÃO – ASSEMBLAGE-BRICOLAGE E CRIATIVIDADE

O que viso é algo de eficaz, é produzir um estado psíquico, em que
meu paciente comece afazer experiências com o seu ser, um ser em que nada
mais é definitivo nem irremediavelmente petrificado, é produzir um estado de
fluidez, de transformação e de vir a ser.
C. G. Jung

A criatividade é um potencial inerente à condição humana, a realização desse potencial
é uma de suas necessidades. Quando o homem se apropria dessa capacidade pode explorar sua
potencialidades de forma mais plena e desfrutar de um viver mais integrado.
As potencialidades e os processos criativos não se restringem porém, a arte. Em nossa
época, as artes são vistas como área privilegiada do fazer humano, onde ao individuo
parece facultada uma liberdade de ação em amplitude emocional e intelectual
inexistente nos outros campos de atividade humana, e unicamente o trabalho artístico
é considerado criativo. Não nos parece correta essa visão de criatividade. O criar só
pode ser visto num sentido global, como um agir integrado num viver humano. De
fato criar e viver se interligam. (OSTROWER, 1977, p. 30)

Portanto não é preciso ser artista para criar, basta que enxerguemos nosso potencial
criativo como mais um instrumento de comunicação e expressão, segundo Ângela Filippini
“Ao atribuir funções terapêuticas à arte, deixa-se de privilegiar aspectos estéticos formais das
produções e abandona-se rótulos de “artes maiores”ou “artes menores”. (1997, p. 5)
Nesse contexto, a assemblage proporciona extrema liberdade criativa, permitindo que
o individuo, que não tenha uma habilidade ou um talento artístico especifico, se expresse
acessando simplesmente seus núcleos criativos. Interagindo com suportes e materiais que lhes
são familiares ou por alguma razão lhes despertem o interesse e atenção, pode expressar sua
natureza criativa dentro de seu contexto sócio cultural, de acordo com sua necessidade e
vontade de se comunicar.
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De acordo com Jung:
A mão tem realmente o significado de gerar”. Penso que com as mãos temos
poder de gerar no sentido de que, com as mãos mexemos, manipulamos, alcançamos
algo: o transformamos, e isso é criar. Este momento é importante. Nosso trabalho não
é contemplar imagens e sim com elas criar, um trabalho feito a mão é uma verdadeira
experiência como objeto.
Trabalhamos com as mãos, nos envolvemos, colocamos as mãos na massa,
daí sempre um duplo caminho: manipular-se, envolver-se sempre carrega um certo
tipo de perigo e duplo sentido. As mãos e seu significado de singularidade, as digitais,
o toque humano, e pessoal, as mãos e seu sentido de nos colocar em relação. O
processo artesanal difere do industrializado por esse caráter de unicidade e de relação
com os objetos. O bricoleur sempre coloca algo de si em seu trabalho e sabe que está
sempre em construção. (JUNG apud WENTH)

Portanto, a partir de trabalhos manuais de forma geral, aqui nos focamos na
assemblage em que o uso, tema, assinatura de seu realizador estão implícitos no resultado
final de suas realizações. Sublinhamos as diferenças nas realizações de cada um, pois também
são diferentes os processos criativos, e a assimilação de fatos de cada individuo que,
dependem da cultura, da sua sensibilidade e cognição.
Nos processos de conscientização dos indivíduos a cultura influencia também a visão
de vida de cada um. Orientando seus interesses, suas íntimas aspirações, suas
necessidades de afirmação, propondo possíveis ou desejáveis formas de participação
social, objetivos e idéias, a cultura orienta o ser sensível ao mesmo tempo que orienta
o ser consciente. Com isso a sensibilidade do individuo é aculturada e por sua vez
orienta o fazer e o imaginar individual. (OSTROWER , 1997, p. 17)

Em assemblage a criatividade se associa à interação com a matéria. Assim perguntase: o que cada material pode comunicar? Há determinada matéria que comunique de forma
menos ou mais adequada determinado conteúdo?
Essa relação com as materialidades se dá de forma peculiar, variando de indivíduo
para indivíduo. Há uma relação peculiar de atribuir significado à matéria, em ordenações
específicas, de acordo com o que compreende a mente de cada pessoa.

A imaginação criativa levantaria hipóteses sobre certas configurações viáveis à
determinadas materialidades. Assim o imaginar seria um pensar específico sobre um
fazer concreto (...) Mas por ser o imaginar um pensar especifico sobre um fazer
concreto, isto é voltado para a materialidade de um fazer, não há de se ver o concreto
como limitado, menos imaginativo, ou talvez não criativo. Pelo contrário o pensar só
poderá tornar-se criativo, através da concretização de uma matéria, sem o que não
passaria de um divagar descompromissado, sem rumo e sem finalidade. Nunca
chegaria a ser um imaginar criativo. Desvinculado de alguma matéria a ser
transformada, a única referência do imaginar se centraria no próprio individuo, ou
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seja,em certos estados subjetivos desse individuo, cujos conteúdos pessoais não são
suscetíveis de participações por outras pessoas, seria um pensar voltado unicamente
para si, suposições alienadas da realidade externa, não contendo proposta de
transformação interior, da experiência, nem mesmo para o individuo em questão.
(OSTROWER, 1997, p. 32-33)

Podemos pensar na materialidade com linguagem que atribui significado aos objetos e
materiais que compõe uma obra que deseja comunicar algo. A matéria não é um componente
meramente físico, pois pode dar contexto a uma linguagem e assumir formas diversas em
design e significado, dependendo da ação humana. Assim podemos perceber na existência da
matéria, possibilidades de realizações de infinitos potenciais criativos.

O que aqui chamamos de ‘pensar especifico sobre um fazer concreto’ vai além da
idéia de executar uma tarefa porque exeqüível. Os pensamentos e as conjeturas
abrangem eventuais significados. Trata-se de formas significativas em vários planos,
tanto ao evidenciarem viabilidades novas da matéria em questão, quanto pelo que as
viabilidades tem de expressivo, e, ainda, porque através da matéria assim configurada
o conteúdo expressivo se torna passível de comunicação. (OSTROWER, 1997, p. 89)

3.2 REAPROVEITAMENTO

De tudo ficaram três coisas..
A certeza de que estamos sempre começando...
A certeza de que é preciso continuar...
A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar.....
Façamos da interrupção um caminho novo...
Da queda, um passo de dança....
Do medo, uma escada...
Do sonho, uma ponte...
Da procura um encontro!!!!
Fernando Pessoa

O objetivo desse item é apontar a semelhança entre o processo de evolução emocional
e psíquica, que se passa com um individuo ao longo da vida, recriando suas histórias se
reinventado, com o processo de construção de uma assemblage, que tantas vezes se compõe
de materiais reaproveitados, lixo e sucata. O caminho do homem é um caminho de
superações, sempre enfrentando adversidades transformando seu destino, aproveitando o que
lhe acontece de bom e modificando seus pesares. Assim sobrevive, reciclando a vida.
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Segundo Wenth:

a bricolagem é como um jogo de decomposição e recomposição, onde coisa velhas e
estragadas podem ser reconstituídas; ou a partir do trabalho com objetos usados algo
novo pode surgir. Um novo uso para aquela cena triste da infância. Um sonho que
aproveita sucatas da percepção, misturando cenas do dia anterior com pessoas
desconhecidas em um cenário surreal. Nesse sentido o sonho em si já é uma
transformação. (2003, p. 27)

Segundo Nagem:
Um bricoleur, não possui um projeto pré-concebido, mais atinge seus
objetivos operando sem esse plano previamente definido e a partir de materiais
improvisados, escolhidos intuitivamente, pois se afasta dos caminhos conhecidos,
constrói a partir de sobras, pedaços de material já utilizados e do desmonte de peças,
construindo dessa forma um caminho de antemão desconhecido e totalmente
particular.
Levi Strauss (2005) faz uma comparação entre o pensamento mítico e a
bricolagem ela afirma que o pensamento mítico, é, por sua natureza, uma bricolagem,
pois pensa com coisas e não com conceitos, e contrapõe o método de pensar do
engenheiro ao do bricoleur.
A palavra bricoleur evidencia, portanto, o sentido de um trabalho com o
inesperado, com aquilo que se apresenta, com o que se tem à mão, um adaptar-se às
circunstâncias. (2007, p. 24)

Na arteterapia trabalha-se com materiais reciclados, explorando-se possibilidades com
materiais inusitados, onde até lixo e sucata podem ser re-significados, transformados em
brinquedos, marionetes, objetos e utilitários, que desempenham funções no cotidiano. Na
assemblage mais precisamente, não é necessário utilitários, pode-se transcender essa questão
do usual dando asa à nossa imaginação. Nesse momento pode-se abusar da forma, a dos
suportes e da subjetividade dando a objetos corriqueiros e a materiais reaproveitados um
significado único, pessoal e intransferível. Assim, metaforicamente, toda transformação é
possível, pois um indivíduo que transforma lixo em arte, sucata em um objeto útil,
automaticamente com esse poder de materialização está “desmentindo” seus sentimentos de
impossibilidade, o que poderá servir como um impulso positivo para suas conquistas
vindouras. Estabelecemos um ambiente onde tudo é possibilidade, onde ensinando,
estimulando, alimentando o raciocínio, estamos indiretamente desenvolvendo um prognóstico
de produtividade.

Formando a matéria, ordenando-a, configurando-a, dominando-a, também o
homem vem se ordenar interiormente, a dominar-se e a dominar-se, vem a se
conhecer um pouco melhor e a ampliar sua consciência nesse processo

44

dinâmico em que recria suas potencialidades essenciais. (OSTROWER, 1977,
p. 53)

Pode-se dizer que a criatividade e a imaginação e todo o universo submerso no
inconsciente, se assemelham ao processo de composição de uma assemblage, onde percebese, modifica-se, improvisa-se. A assemblage muitas vezes surpreende com os resultados
alcançados com tão inusitadas composições e como na vida, descobre-se, com espanto, a
capacidade de realização, superação e mudança.

3.3 MEMÓRIA DOS OBJETOS

Tudo isto realizo no imenso palácio da memória. Aí estão presentes o
céu, a terra e o mar com todos os pormenores que neles pude perceber pelos
sentidos, exceto os que já esqueci. É lá que me encontro em mim mesmo, e
recordo as ações que fiz, o seu tempo, o seu lugar, e até os sentimentos que
me dominavam ao praticá-las.

Santo Agostinho

Todas as informações utilizadas no dia a dia estão relacionadas à memória. São dados
novos que precisam ser armazenados, por segundos ou por décadas, ou conhecimentos antigos
que estão armazenados em extenso banco de dados cerebral para dar sentido aos
acontecimentos que cercam o ser. Este processo se desenvolve envolvendo vários tipos de
memória:

Um sem numero de cheiros, sabores, objetos, rostos, conhecimentos, sons, tatos,
medos, números, comportamentos e cenários vão sendo estocados em nosso cérebro.
Ele é capaz de nos remeter à infância, em questão de segundos, quando sentimos um
cheiro familiar. Somos capazes de lembrar o momento exato que aquele perfume fazia
parte de nossas vidas. Isso quer dizer que de nada valeria tanta informação guardada
se ela não pudesse ser rapidamente recuperada. No momento da evocação de uma
memória, forma-se um percurso em que cada sinapse possui um caminho de reações
bioquímicas , com se cada lembrança tivesse uma reação em cascata própria,um
trajeto que a localizasse em meio à tantas informações.12

Neste item vamos observar, a memória dos objetos, sendo o homem um ser consciente
e sensível em qualquer contexto cultural, o que vai determinar sua singularidade e a maneira
que age perante os fatos, suas escolhas, suas emoções os caminhos que escolhe ao longo da
12

(www.conciencia.br acessado em 9/01/2008.
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sua trajetória, suas redes de relacionamento, o ambiente que cria para viver como organiza sua
intimidade, toques pessoais em sua casa procuram marcar a peculiaridade de seus
proprietários. Criar a nossa volta espaços expressivos nos protegem dos “perigos” do mundo
exterior. Tentando criar um universo acolhedor que o isolam das hostilidades lá de fora.
Escolhemos objetos com os quais nos identificamos, com eles construímos laços de ternura,
atribuímos significados, e valor estimativo (existem significações tão fortes que um objeto
pode ter um valor inestimável). Essa é uma forma de nos sentirmos seguros e representados.

Se a mobilidade e a contingência acompanha nossas relações, há algo que
desejamos que permaneça imóvel, ao menos na velhice: o conjunto de objetos que nos
rodeiam. Nesse conjunto amamos a disposição tácita, mais eloqüente. Mais que uma
sensação estética ou de utilidade eles nos dão um assentamento à nossa posição no
mundo, à nossa identidade; e os que estiveram sempre conosco falam à nossa alma em
sua língua natal (...)
Quanto mais voltados ao uso cotidiano mais expressivos são os objetos: os
metais se arredondam, se ovalam, os cabos de madeira brilham pelo contato com as
mãos,tudo perde as arestas e se abranda.
São esses objetos que Viollet Morin chama de objetos biográficos, pois
envelhecem com o possuidor e se incorporam à sua vida: o relógio da família, o álbum
de fotografias, a medalha do esportista, a máscara do etnólogo, o mapa mundi do
viajante... cada um desses objetos representam uma experiência vivida, um aventura
afetiva do morador... Só o objeto biográfico é insubstituível: as coisa que envelhecem
conosco nos dão a pacifica sensação de continuidade. (BOSI, 2003, p. 26)

Objetos nos identificam, nos norteiam, revelam nossos afetos, falam de nossas
escolhas de forma muito pessoal, essa identificação se dá, pois é como se pudéssemos dar
forma a uma sensação, a um sentimento, a uma impressão Através da empatia que sentimos
por determinado objeto podemos configurar pensamentos e revelar um pouco de nós.
Reconhece Machado de Assis:

Não, não minha memória não é boa. É comparável a alguém que tivesse vivido por
hospedarias sem guardar delas, nem cara, nem nomes e somente raras circunstancias.
Há quem passe a vida na mesma casa de família, com seus eternos móveis e costumes,
pessoa e afeições, é que se lhe grava pela continuidade e repetição. (1987, p.20)

Essa relação com os objetos não é algo restrito à determinada cultura, podemos
observar a mesma relação, dadas as devidas proporções e diferenças cotidianas, crenças e
hábitos, a mesma relação em culturas bem diversas. Nem todos os objetos exercem essa
função. Há objetos meramente decorativos ou simplesmente utilitários ou que adquirimos por
uma questão de status, que são desprovidos dessa carga emocional que atribuímos às nossas
relíquias.
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Não só em nossa sociedade dividimos as coisas em objetos de consumo e
relíquias de família. Mauss encontra essa distinção em muitos povos: Entre os
romanos como entre os povos de Samoa, Trobriand e os indígenas norte americanos.
Há talismãs, cobertas de pele, e cobres blasonados, tecidos armoriais que se
transmitem solenemente com as mulheres no casamento, os privilégios, os nomes as
crianças. Essas propriedades são sagradas não se vendem, nem são cedidas, e a família
jamais se desfaria delas a não ser com grande desgosto. O conjunto dessas coisa em
todas as tribos é sempre de natureza espiritual.
Cada uma dessa coisa tem nome: os tecidos bordados com faces, olhos,
figuras animais e humanas, as casas, as paredes decoradas.
Tudo fala, o teto, o fogo, as esculturas, as pinturas.
Os pratos e as colheres blasonadas com o totem do clã são animados e
feéricos: são réplicas dos instrumentos inesgotáveis que os espíritos deram aos
ancestrais.. O tempo acresce o seu valor: A arca passa à velha arca, depois a velha arca
que bóia no mar com o sol nascente dentro. (BOSI, 2003, p. 30)

Ainda sobre o valor de determinados objetos Ecléa Bosi arremata:

E existem além desses, aqueles objetos perdidos e desaparecidos, que a
ordenação dos espaços tanto despreza. Cacos misteriosos são pedaços de alguma coisa
que pertenceu a alguém. Benjamin, no ensaio famoso sobre Bodelair segue os passos
do “flaneur” observando vitrinas e galerias; mas haverá alguém para recolher os
despojos da cidade para os quais ninguém volta os olhos e o vento dispersa.
Os depoimentos que ouvi estão povoados de coisas perdidas que se daria tudo
para encontrar quando nos abandonam, sumindo em fundos insondáveis de armários
ou nas fendas do assoalho e nos deixam à sua procura pelo resto da vida. (2003, p.
29)
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4 O TRABALHO PRÁTICO: DA CAIXA DE PANDORA AO
RELICÁRIO

Em Éclea Bosi (2003, p. 31) encontra-se esta simbólica narrativa:

capturado pelos nazistas, Amadeu conheceu um extremo despojamento, foi privado de
tudo. As roupas largas dançavam em seu corpo e os sapatos, tirados de uma pilha sem
numeração, feriam seus pés. Vagava pelo campo como um espectro faminto, ia
resistindo no ‘avesso do nada’. Mas sempre havia algo a ser descoberto: um papel
rasgado que a ventania arrastava, um santinho amassado que alguém esqueceu, um
prego sem cabeça, uma chave partida. Ele ia guardando cada um desses fiapos
abandonados. Por exemplo, de um papel rasgado fez um envelope, descreveu no
avesso a sua agonia, endereçou ao irmão em Trieste e escondeu-o em um buraco no
chão. Dois anos depois seu irmão recebia a carta. Alguém a havia encontrado e
enviado pelo correio. Quem teria sido? Nunca souberam.
A chave partida que recolheu num ralo e conservou por tanto tempo, ele
transformou num instrumento heróico. Quando conduzido para Auschwitz, uso-a
como chave de fenda na janelinha do trem e daí saltou para a liberdade e para a vida.

Segundo Hillman (apud NAGEM, 2007) o consciente está onde sempre esteve, na
borda da consciência, entrelaçado à consciência. Onde não olhamos ou não queremos ver, está
no meio de nós já que estamos imersos na psique. Como insistiam os alquimistas, o ouro da
possibilidade está no lixo horrendo mais próximo de nós. A tarefa de trabalhar a matéria
prima do inconsciente real, sempre foi aquela do artista que não expressa meramente o seu
sofrimento, mas que reflete o tormento da anima mundi, por artista quer dizer o artesão
alquimista, ou analista, aquele que toma nas mãos a madeira abandonada os sons cacofônicos,
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os pedaços de bricolagem e retorna essa inconsciência às suas raízes. O artesão trabalha por
meio da anima rumo a anima mundi.

4.1 A CAIXA DE PANDORA

O trabalho com assemblage em arteterapia remeteu a arteterapeuta ao mito de Pandora
e sua caixa. Caixa de Pandora é uma expressão utilizada para designar qualquer coisa que
incita a curiosidade mas que é preferível não tocar (como quando se diz que "a curiosidade
matou o gato"). Existem algumas semelhanças com a história judaica-cristã de Adão e Eva em
que a mulher é, também, responsável pela desgraça do gênero humano.
Segundo a lenda grega, Prometeu criou o homem de argila e roubou a chama sagrada
de Hélio (Deus Sol) para dar-lhe o sopro da vida. O intuito era criar um ser que ajudaria a
cuidar de sua mãe Gáia (Terra). O homem, porém, também era imortal e assexuado,
reproduzindo-se de forma rápida. Por ordem de Zeus, Prometeu foi preso e condenado a ficar
acorrentado no alto de uma montanha, onde todos os dias um corvo gigante vem comer-lhe as
vísceras que são regeneradas à noite, ficando fadado a sentir dores por toda eternidade. Antes,
porém, ele deixou uma caixa contendo todos os males que poderiam atormentar o homem
com seu irmão Epmeteu, pedindo-lhe que não deixasse ninguém se aproximar dela. Os
homens começaram a desvastar a Terra e, a fim de castigá-los, os deuses reuniram-se e
criaram a primeira mulher, a qual foi batizada como Pandora; Hefestos moldou sua forma a
partir da argila, Afrodite deu-lhe beleza, Apolo deu-lhe talento musical, Deméter ensinou-lhe
a colheita, Atena deu-lhe habilidade manual, Poseidon deu-lhe um colar de pérolas e a certeza
de não se afogar, e Zeus deu-lhe uma série de características pessoais, além de uma caixa, a
caixa de Pandora incumbida de seduzir Epmeteu e abrir a caixa. Naquela época os deuses
ainda não moravam no Olimpo mas em cavernas. Epmeteu colocara duas gaiolas com gralhas
no fundo da caverna e a caixa entre elas. Caso alguém se aproximasse, as gralhas fariam um
barulho insuportável, alertando Epmeteu. Seduzindo-o, Pandora conseguiu convencê-lo a tirar
as gralhas da caverna sob o pretexto de que tinha medo delas. Após terem se amado, Epmeteu
caiu em sono profundo. Pandora foi até a caixa e a abriu: um vortéx de males tais como
mentira, doenças, inveja, velhice, guerra e morte saíram da caixa de forma tão assustadora que

49

ela teve medo e fechou antes que saisse a esperança.13 Quanto aos males que Pandora libertou
ao abrir a caixa, são os temores, dores e falhas tão comuns ao gênero humano, com os quais
somos obrigados a nos deparar, de uma forma ou de outra, ao longo de nossas vidas.
Representam todas as nossas vulnerabilidades, defeitos e de uma certa maneira a beleza
também, pois são justo esses falhas, que nos fazem humanos, apontam nossos limites, bem
como nossa capacidade de adaptação, evolução, aprendizado e mudança, nos fazendo únicos
entre os seres vivos.
A caixa como suporte de todas as coisas do mundo, analogicamente pode ser
comparada ao ser humano composto de tantas emoções e contradições, que se desenrolam de
diferentes formas, e que variam de individuo para individuo, com suas diferentes assimilações
de fatos, reações e e interações a estímulos externos que podem ser positivas ou negativos. No
que se refere a materialidade é impossível ignorar a coincidência, já que é muito comum,
quando trabalhamos com assemblage em arte terapia que, os pacientes optem pelo uso da
caixa como suporte, (o que vai ser demonstrado nos próximos itens deste capítulo) para
explicar seus conteúdos, e nela re-significando seus objetos.
Ainda no que se refere ao mito, da caixa de Pandora só não sai a esperança que é um
elemento fundamental no processo terapêutico pois, sem esperança é impossível almejar
qualquer melhora física e mental.
Recorrendo à linguagem poética de Mario Quintana sobre a esperança, temos que:

Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano
Vive uma louca chamada Esperança
E ela pensa que quando todas as sirenas
Todas as buzinas
Todos os reco-recos tocarem
Atira-se
E
— ó delicioso vôo!
Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada,
Outra vez criança...
E em torno dela indagará o povo:
— Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes?
E ela lhes dirá
(É preciso dizer-lhes tudo de novo!)
Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam:
— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA...
(QUINTANA, 1998, p. 118)

13

www.wikpedia.com.br
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A esperança possibilita a crença no recomeço, no renascer, na expectativa de melhora
e tudo mais que serve para impulsionar alguém que passa por dificuldades.
O uso da assemblagem em arteterapia, é um caminho expressivo pleno em
possibilidades, re-significando objetos temos uma trilha infinita de recursos criativos, é
possível trabalhar com qualquer objeto, que pode expressar qualquer conteúdo que a pessoa
deseje comunicar, fazendo deles um grande mosaico de emoções, construindo assim
verdadeiros relicários da memória.

4.2 RELICÁRIO

Esse item define o significado literal de relicário, no trabalho arte terapêutico relicários
são as mais profundas confidências e revelações tudo que é valoroso e relevante para alguém
e por isso merece ser colocado em um lugar especial e guardado com muito cuidado e estima.
Relíquia (em Latim reliquiae) é um objeto preservado para efeitos de veneração no
âmbito de uma religião, sendo normalmente uma peça associada a uma história religiosa.
Podem ser objetos pessoais ou partes do corpo de um santo ou personagem sagrada. O culto
das relíquias atingiu o seu máximo na religião budista e em várias denominações cristãs como
o catolicismo. As relíquias são usualmente guardadas em receptáculos próprios chamados
relicários.14
Relicário - é um objeto que permita guardar relíquias de um santo. Modernamente
vem sendo utilizado como algo que se destine a guardar também hóstias e/ou imagens de
santos.15 www.wikpédia.com.br

4.3 O TRABALHO PRÁTICO

Nos itens que se seguem será descrito, passo a passo, o trabalho prático em arteterapia,
realizado com dois grupos de mulheres, de perfis bem diversos. Chamarei todas as mulheres

14

www.wikpedia.com.br acessado em 13/02/2008.

15

www.wikpedia.com.br acessado em 13/02/2008.
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de Pandoras16, pois durante essa experiência todas se dispuseram

a abrir suas caixas,

revelando um pouco de si, seus medos desejos dores e vitórias. Comprovando que a
criatividade é um recurso humano inerente, que não tem nada haver com grau de escolaridade,
cor, credo e situação econômica. E quando incentivada, traz grandes benefícios para seus
usuários, além de ser uma poderosa via de comunicação durante o processo arteterapêutico.
É verdade que até agora os processos intuitivos se mostraram inabordáveis por
investigações racionais e fogem mesmo a auto análise.Surgindo de forma espontânea
das profundezas do ser, não é possível explicar o como e o porque do caminho.Tratase, contudo, dos processos dos mais complexos estruturados dentro do ser humano,
pois no insight estruturam-se todas as possibilidades que um individuo tenha de pensar
e de sentir, integrando-se noções atuais com anteriores e projetando-se em
conhecimentos novos, imbuída a experiência de toda carga afetiva possível a
personalidade do individuo. E não há como não ver o caráter dinâmico e criativo do
insight; o conhecimento e novo, a maneira de conhecer renovando-se dento do próprio
ato de conhecer, também renovado. (OSTROWER, 1977, p. 67)

4.3.1 O Espaço

A arteterapeuta chegou à instituição através da Clínica Pomar, para realizar estágio
exigido como requisito parcial para a conclusão do programa de Pós-graduação latu sensu em
arteterapia. Os encontros arteterapêuticos acontecem na Instituição Betânia Recriar,
coordenada e mantida pela igreja católica. A casa acolhe mulheres adultas desabrigadas,
moradoras de rua e pretende reintegrá-las socialmente, até sua inclusão familiar (caso tenham
família) e no trabalho.
A obra com contribuições financeiras de associados, e trabalho voluntário de
costureiras,

artesãos,

arteterapeutas,

psicólogos,

assistentes

sociais,

enfermeiras,

acompanhantes para hospitais, clínicas e para fazer documentação.
A casa fica no Engenho Novo, subúrbio do Rio de Janeiro, e tem uma atmosfera muito
familiar, é limpa e organizada, as acolhidas cumprem uma série de tarefas bem como um
cronograma de atividades, tem acesso a assistência médica e psicológica, arteterapêutica e
assistência social. A atmosfera da casa é tranqüila a disciplina é mantida com diálogo, a obra

16

Pandora - Tem origem no mito grego da primeira mulher, Pandora, bem dotada, que por ordem dos deuses
abriu um recipiente (há polémica quanto à natureza deste, talvez uma panela, um jarro, um vaso, ou uma caixa
tal como um baú…) onde se encontravam todos os males que desde então se abateram sobre a humanidade,
ficando apenas a esperança no fundo do recipiente.
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é dirigida por uma freira que parece ser bem esclarecida, e lida com as questões trazidas pelas
acolhidas com muito carinho e naturalidade, estabelecendo assim uma parceria que funciona.
Esta instituição recebe a arteterapia com um espírito colaborativo, e atende com boa vontade
todas as nossas demandas estabelecendo um a atmosfera de trabalho agradável.
Nesse espaço, simbolicamente transitam muitas faces do feminino, parece à
arteterapeuta que a virgem Maria, figura arquetípica de representação positiva do feminino, e
que por isso sublinha suas características mais nobres, como maternidade, generosidade,
compaixão e nutrição. É uma imagem cultivada pois a direção tem como prática a catequese
dentro dos padrões católicos, parece a arteterapêuta que a missão a qual se dedica a instituição
é tentar transformar essas mulheres em ‘boas mulheres católicas’ recebe Llith a primeira
mulher de Adão, figura da mitologia hebraica que simboliza o extremo oposto, chegam com
todas as características negativas do feminino, que evidencia por representadas por morte e
destruição, principalmente no que se refere a valores familiares.
Lilith foge do paraíso pois não quer se submeter a Adão e se refugia no mar vermelho,
quando é procurada por Deus se recusa a voltar, permanece onde está e se acasala com mil
demônios.
E então, quem era esta mulher da primeira vez, descrita de maneira a
provocar o desgosto de Adão? Quem era esta primeira obra de Deus, cheia de saliva e
sangue? Nós pensamos em Lilith. A primeira companheira foi Lilith, cheia de sangue
e saliva.
Detenhamo-nos neste momento particular porque é fundamental.
Deus a criou no princípio, isto é, no início da criação; mas como era esta
fêmea? Era tal que provocava em Adão uma sensação desagradável ou angustiante. O
que significa este sangue? O que significa esta saliva? Se associarmos, deixando livre
a imaginação, pensamos no sangue menstrual, aqui, talvez, usado como metáfora
alegórica, para fazer perceber o caráter carnal, fisiológico, vital, instintivo da mulher.
‘... a viu cheia de sangue’: pode-se pensar na experiência sexual livre de tabus e
proibições (pensa-se na repressão do desejo sexual e, em consequência, do coito
durante o ciclo menstrual, que vigora como tabu ainda em nossos dias) ou também
aqui é dissimulada a visão da mulher ‘lasciva’. .. (SECUTERI, 1992, p. 46)

Assim como Lilith, as mulheres acolhidas na casa de Betânea não cumprem o papel
que lhes reserva a sociedade patriarcal que as quer submetidas, domesticadas, “boas mães”,
boas trabaladoras do lar. Tornam-se assim, um grande incômodo social. São mulheres que
quebraram as regras , mulheres que ninguém quer. Por isso há que se pesquisar com muito
cuidado os caminhos mais efetivos para reintegrá-las.
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4.3.2 Grupo
O grupo é formado por uma população com características bem específicas são
mulheres, moradoras de rua, com problema de droga adição, que chegam a instituição de
formas diversas. Por vontade própria, encaminhadas por outras instituições ou são recolhidas
na rua por membros da própria instituição. Passam por um processo de triagem pouco
rigoroso, onde pessoas com diagnóstico de transtornos mentais, podem se incorporar ao grupo
e acabam recebendo tratamento dirigido à pessoas com problema de drogas. Isso acontece
devido a política de acolhimento da instituição. Todas as mulheres residentes na casa
participam do grupo arteterapêutico. A instituição comporta um numero pequeno de mulheres,
e todas devem participar de todo cronograma de atividades da casa. Esta organização dá a
esse grupo uma característica muito oscilante, no que diz respeito à assiduidade e freqüência,
pela rotatividade de mulheres que entram e saem da casa por diferentes razões. Isso dificulta
muito o trabalho arteterapeutico no sentido de estsbelecer metas, pois o perfil do grupo muda
constantemente, bem como suas necassidades e questões psicodinâmicas em evidência.
A questão psicodinâmica central caracteriza-se por questões ligadas à identidade, pois
essas mulheres não tem casa, todas sem exceção tem com sua famílias uma relação muito
conturbada, onde violência e abandono são lugares comuns, além de sua relação de
dependência com drogas,não respondem por suas atitudes e freqüentemente assumem uma
postura de vítimas, responsabilizando terceiros pelos seus atos e pelas conseqüências
destes.essas são características base da personalidade do drogadito (imaturidade) por isso se
drogam(buscando “aleitamento na droga”e por isso não assumem responsabilidades.
São mulheres acostumadas a uma enorme liberdade, semi-analfabetas, porém muito
espertas (essa é uma condição de sobrevivência nas ruas). Estão acostumadas a mentir e a
dissimular, se precisar ou se for de seu interesse. Em contraponto, normalmente falam de si e
de suas mazelas de forma muito franca, narram cenas de violência e perdas com uma
naturalidade comum a quem esta acostumada a essa falta de amparo, vivendo em condições
precárias de respeito humano e civilidade.
Quando percebem nosso interesse são gratas e participativas, respondem à nossa
atenção com demonstrações explícitas de carinho e afeição. São mulheres que precisam de
espaço físico e psicológico, querem mudar de vida, mas não sabem como. As que estão num
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processo mais avançado de recuperação tendem a rejeitar seus passados, tornando a questão
da necessidade de construção de uma identidade saudável ainda mais evidente.
4.3.3 O Trabalho
O estágio é uma proposta de terapia breve com duração de nove meses em média,
dividida em três etapas. Na fase diagnóstica trabalha-se com estímulos geradores variados,
com o propósito de descobrir as afinidades expressivas, na fase seguinte trabalha-se a
demanda terapêutica do grupo, a quetão psicodinâmica central do grupo, e por fim
instrumentaliza-se o processo auto gestivo.
O trabalho que vai ser descrito, aconteceu na décima sessão, de um total de doze, na
fase diagnóstica, que é um momento onde apresentamos diversas técnicas expressivas para
descobrirmos afinidades com materiais, observando vias de comunicação eficazes, através
dessa observação investigamos a demanda mais latente e a tônica do grupo.
Quando esse trabalho se realizou estavam quatro participantes, duas mais antigas, e
outras duas que haviam participado de um número menor de encontros, sendo que uma das
participantes antigas estava ausente por razões médicas.
Todo começo de sessão terapêutica é parecido, resistem, inventam desculpas (muitas
vezes estão sonolentas devido ao efeito colateral de remédios) mas quando começam a
participar, não querem mais parar e sempre pedem para continuar além do horário. O grupo
tem respondido muito bem às atividades propostas, falam de si com facilidade, muitas vezes,
se emocionam, geralmente quando falam dos filhos e parceiros. Outra coisa muito peculiar e a
relação desse grupo com o masculino, mudam constantemente de parceiros e não falam nesse
assunto por iniciativa própria, quando surgem questões relacionadas a isso mostram
desconforto e dão respostas evasivas.

4.4 A PROPOSTA

Em uma grande mesa a arteterapeuta espalhou material variado: pequenos objetos,
sucata, papéis coloridos, tecidos, aviamentos, miçangas,passamanarias, imagens, e miudezas,
botões e outros materiais.
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Fig. 42 – MATERIAL OFERECIDO
CAIXA DE MIUDEZAS

Fig. 43 – CAIXA DE MIÚDEZAS

PAPEIS COLORIDOS

Fig. 44 – PAPÉIS COLORIDOS
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Fig. 45 – MINIATURAS
A arteterapeuta distribuiu caixas, mostrou um trabalho realizado por ela com o intuito
de orientar o processo criativo, dando-lhes uma referência para que melhor realizassem a
proposta que consistia em: usar a caixa para contar algo de muito importante para elas, ou
para simbolizar algo de especial, para isso usariam de forma livre todo o material disponível,
re-significando os objetos e dando-lhes os

significados que melhor servissem aos seus

propósitos. Expliquei o significado do meu trabalho e como utilizei os objetos, para melhor
ilustrar a questão. Quando o trabalho estivesse concluído, elas explicariam o seu significado.
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Fig. 46 – TRABALHO USADO COMO EXEMPLO

Fig. 47 – CAIXA OFERECIDA COMO SUPORTE
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4.5 AS PANDORAS
4.5.1 Pandora 1
Logo no começo da seção, se encantou com o material oferecido, trabalhou em
silêncio, o que não é muito comum, normalmente fala muito e tem pouca concentração. A
princípio especulou-se como ela reagiria a proposta, pois é dispersiva, e perde o interesse nas
atividades com facilidade. No entanto, trabalhou, muito quieta, explorou bastante o material,
usando em sua composição toda variedade oferecida e nos poucos momentos em que falou,
disse que estava muito feliz, pois estava se cuidando ,e assim ia logo poder cuidar de seus
filhos. Disse que estava ali porque “estava se acabando no crack”. Realmente, quando me
disse que tinha 29 anos a arteterapeuta se surpreendeu, pois aparenta muito mais. Quando
concluiu o trabalho disse que o nome de sua caixa seria “caixa da alegria”, e explicou o
significado de cada objeto escolhido por ela de forma muito espontânea.

Fig. 48 - CAIXA DA ALEGRIA

59

Fig. 49 - PALHAÇO

Fig. 50 – URSINHO DA FILHA
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Explicou que o jardim era a terra, e a parte azul da caixa o céu, dizendo que todo
mundo precisa de céu e terra para ser feliz a figura central é a sua filha, o palhaço é a alegria e
o urso o presente que ela gostaria de dar para filha assim que saísse dali, explicou que sua
filha adora ursinho de pelúcia e ela nunca pode dar. Quando a arteterapeuta perguntou se ela
tinha gostado do trabalho respondeu: “Claro, eu nem sabia que fazia uma coisa tão bonita”
4.5.2 Pandora 2
Chegou na sessão muito agitada, perguntado “o que que é para eu fazer com esse
monte de bagulho” quando expliquei sentou, e ficou aguardando com uma expressão
interessada, seu comportamento é oscilante, fica entre a agressividade e o bom humor no
instante seguinte está calma e interessada. Tem 46 anos, é empregada doméstica. Fala de sua
vida com facilidade, mas nunca tinha entrado em tantos detalhes íntimos como dessa vez,
falou durante todo tempo que trabalhava, reagia com diferentes humores aos fatos que ela
mesma contava. Quando a arteterapeuta fazia alguma intervenção reagia, num primeiro
impulso com agressividade, depois respondia normalmente.
Sua fala é franca e enérgica, disse que estava ali porque ‘tomou um porre, e tirou a
roupa, não adiantava nada ficar na casa, pois a primeira coisa que faria ao sair era tomar outro
porre e tirar a roupa de novo e desta vez faria um escândalo muito maior disse que não
agüentava estar ali, pois achava tudo muito chato, porém da arteterapia ela gostava, pois
acalmava o seu nervoso. Durante a sessão perguntou várias vezes se a arteterapeuta sabia de
algum jeito para “tirar o seu nervoso”. Perseguiu, dizendo que este “nervoso” era a sua
desgraça que já tinha sido até presa por causa dele falava, como se tivesse contando a coisa
mais normal do mundo, que um dia por causa do “nervoso’ enfiou uma chave de fenda na
cabeça do marido, mas que disso não se arrepende “pois aquele lá não prestava mesmo”...
Muito determinada, ao realizar seu trabalho, escolheu um papel de motivo de coração
e disse que sua caixa, era a caixa do amor, mais tarde quando a arteterapeuta mencionou esse
fato, disse que o amor não existia, que a arteterapeuta era boba e estava ficando maluca,
minutos depois disse que sua caixa do amor lhe lembrava o namorado. Escolheu como objeto
central uma torre, teve dificuldade para colar, ficou muito aborrecida com essa dificuldade,
empurrando a caixa e dizendo que se não colasse a torre não faria mais nada, pois a torre era a
coisa mais importante, pois representava a sua patroa. Segundo ela, foi a única pessoa que lhe
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estendeu a mão na vida, e resolvido o problema operacional voltou a se acalmar. No final da
sessão não queria ir embora de forma alguma disse: “essa arte, tá acalmando o meu nervoso”

Fig. 51 – CAIXA DO AMOR

Fig. 52 - TORRE
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Fig. 53 – ANJO

Fig. 54 – CÉU DE ESTRELAS
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Disse que o homem na parte superior da caixa, é seu anjo da guarda, as pedras azuis
um céu de estrelas, bom para namorar. A torre, sua patroa, e aos outros elementos não atribuiu
significado.
4.5.3 Pandora 3
Essa é a única participante que esteve presente em todos os encontros desde o inicio
do grupo, nunca querendo iniciar os trabalhos, pois esta sempre sonolenta devido aos efeitos
colaterais dos remédios que toma. Realiza as tarefas com ajuda da arteterapeuta, com muita
dificuldade, já que esta sempre nesse estado letárgico. É a interna mais antiga na casa, tem 46
anos, tem 3 filhos com os quais não tem quase contato, se diz cozinheira de forno e fogão.
Durante toda a terapia, esse universo culinário é sua via de comunicação, pois é o único
assunto que desperta seu interesse, responde sempre de forma monossilábica, é muito
carinhosa e seu comportamento é altamente infantilizado. Respondeu à proposta de forma
surpreendente, ficou tão encantada, que pela primeira vez levantou do seu assento e escolheu
sozinha o material que iria usar, sorria o tempo tudo demonstrando evidente satisfação, e
também nesse encontro se referiu pela primeira vez aos seus filhos por iniciativa própria.

Fig. 55- CAIXA CASADINHOS
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Fig. 56 – COLHER DE PAU

Fig. 57 – O CASAL
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Fig. 58 - PILÃO

Disse que o nome da caixa era casadinhos, que este era o casamento de seu filho e que
ela faria todos os quitutes, não atribuiu significado aos outros objetos, mas se identificou
através deles. Disse que como era uma cozinheira de forno e fogão já tinha usado muito
socador de alho e sem uma colher de pau não fazia nada. Esse foi o momento de maior
participação e expressividade dessa Pandora ao longo de toda a terapia.
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4.5.4 Observações da Arteterapia
Processos arteterapêuticos são surpreendentes, como a maioria das questões que tem
como principal variável o ser humano. Quando a arteterapeuta propôs a assemblage como
técnica expressiva, na seção descrita, achou que os resultados seriam caóticos, pois a oferta de
material era muito grande, e seria necessária uma organização prévia para realização da
tarefa. O estado de todas as Pandoras naquele momento, era de total desorganização em todos
os setores de suas vidas. Ao contrário do que pensou a arteterapeuta foi a seção mais bem
sucedida de toda a fase diagnóstica da terapia. As respostas foram imediatas, o interesse
visível, participação e concentração presentes do começo ao fim, depoimentos cheios de
desabafos e revelações.
A arteterapeuta pensa na importância de experimentar técnicas durante o processo
terapêutico, pois por maior que seja a experiência profissional, é um eterno aprendizado, onde
cada grupo tem características muito peculiares e responderão as técnicas de forma única.
Mesmo se num primeiro momento a proposta não parecer ideal, vale a pena
experimentar. A investigação contínua e só enriquece o trabalho, oferecendo novas
perspectivas de observação, conseqüentemente aprofundamento do conteúdo terapêutico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Processos arteterapêuticos são compostos por vários ciclos expressivos que se
desenvolvem de formas muito diversas de grupo para grupo e de indivíduo para indivíduo. É
importante observar as peculiaridades de cada processo, pois são essas diferenças, que quando
apreendidas corretamente pelo arteterapeuta, vão dar diretrizes ao trabalho a ser realizado.
Parece óbvio falar em diferenças, quando estamos tratando do gênero humano, mas o que
parece tão elementar é justamente o que desafio a realização de um bom trabalho.
O trabalho do arteterapeuta é infindo, quando se trata de pesquisar novas técnicas que
permitam , a melhor comunicação de conteúdos internos, e este trabalho é vasto, justamente
pela questão das peculiaridades de cada individuo e de cada grupo. Trabalhar com formulas
bem sucedidas já utilizadas em trabalhos anteriores, pode ser uma pista, mas não uma solução
definitiva, e ter um bom repertório de técnicas expressivas diversificado e atualizado é
importante para o sucesso da terapia.
Desenvolver habilidades de adequação às deferentes realidades que se apresentam
durante a prática, achando meios de se comunicar com diferentes públicos e ter a
sensibilidade de entender essa diversidade, é de suma importância no desenvolvimento do
vínculo de afinidade e confiança entre o arterapeuta e o individuo, abrindo mão de
julgamentos morais e juízos de valores, para que o processo seja sobre o paciente e não sobre
o arterapeuta. Equilibra-se isso tudo com acolhimento, bom senso, intuição e sensibilidade,
tarefa nada fácil.
A necessidade de estudo se faz presente todo o tempo, pois é preciso pesquisar,
aprender, ter embasamento teórico para aprimorar o trabalho prático, se apoiar no saber para
poder melhor fazer, observando, escutando, dividindo experiências de trabalho com outros
profissionais da área, e assim aprendendo com a troca de experiências e informações.
Verificou-se no grupo observado, que a memória de cada Pandora deu significado aos
objetos usados, possibilitando o contato com emoções, lembranças e facilitou maior
verbalização sobre seus conteúdos inconscientes. Os objetos usados na assemblage serviram
como suporte para narrativas de suas identidades, e como um mosaico de suas histórias
construindo passo a passo a atribuição de seus próprios significados a cada objeto escolhido
cuidadosamente para lhes servir de narrador. Por vezes objetos familiares relacionados à
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atividades por elas exercidas ou simplesmente por uma identificação meramente estética ou
ainda por uma lembrança de algo distante.
A diversidade de objetos oferecidos nessa prática deve ser ampla, assim como são as
identidades, assim a possibilidade de empatia e identificação do público poderá ser com a
atividade mais intensa uma vez que são oferecidas maiores possibilidades de comunicação de
conteúdos latentes.
A assemblage é uma abordagem sutil, onde a organização de etapas, escolha de
materiais e objetos se dá, totalmente por conta do paciente, que assim tem a possibilidade de
trabalhar em seu próprio tempo. Essa liberdade permite que na vertente terapêutica da prática,
os pacientes façam revelações importantes ao processo, e assim de forma espontânea e
natural.
Num campo transdisciplinar de saberes tão diversos como a arteterapia, a modalidade
plástica da assemblage vem somar como técnica expressiva pela variedade de possibilidades
que proporciona, e porque não requer habilidades específicas nem talentos especiais. É uma
técnica organizadora, pois auxilia o individuo na ordenação de seus pensamentos, na
expressão de suas idéias, em sua movimentação corporal e espacial, podendo assim, facilitar a
ordenação de conteúdos inconscientes, proporcionando, conseqüentemente uma melhora na
qualidade de vida do individuo.
Recomenda-se para estudos complementares a aplicação, observação e análise de
resultados com outros tipos de grupos e cronologias visando a ampliação do objeto desta
pesquisa.
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