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Então Iahweh Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um
hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Gn 2-7
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RESUMO

O estudo realizado teve como objetivo buscar fundamentação teórica à luz da Psicologia
Analítica, para o uso do torno em setting de arteterapia, valorizando suas possibilidades
terapêuticas. Associando o torno à forma mandálica, seu centro de energia e processo
alquímico, foi possível propor uma atividade a um grupo de mulheres e coletar seus
depoimentos vivos que nos mostram ser possível, por meio da vivência do torno terapêutico,
entrar em contato com o criativo, havendo assim centramento da pessoa, gerando bem-estar e
qualidade na saúde pessoal.

Palavras –chave: Jung , argila, arteterapia, torno, centramento, saúde.
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ABSTRACT

The objective of this study was to seek for theorical basis in the light of the Analytical
Psychology for the use of the potter´s wheel in the art therapy setting, valuing its therapeutic
possibilities. Associating the potter´s wheel, to the shape of a mandala, its center of energy
and alchemic process, it was possible to propose an activity to a group of women and collect
their live testimonies showing the possibility, through the experience of the therapeutic potter
´s wheel, to contact the creative process, thus providing self centering, generating well-being
and quality of health.

Key words: Jung, clay, art therapy, potter´s wheel , self centering, health.
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APRESENTAÇÃO

Quando criança, nascia a forma nas bolotas retiradas do chão, terra vermelha do
interior paulista, na cidade de Ourinhos. Era a brincadeira, a comidinha, o faz-de-conta, os
bonecos, as casinhas...tudo em terra que na sua cor e força manchava as roupas, as mãos,
transformava, trazendo o colorido de fora para dentro.
Um novo encontro, eu e a terra, por volta dos 15, 16 anos quando inicio trabalho em
um ateliê, trabalho mais estruturado, onde foi possível fazer algumas esculturas, algumas
experiências...e um período de afastamento se impôs, eram os compromissos com estudos,
trabalho...
Quinze anos depois novo reencontro e o percurso artístico se delineia, toma corpo e
acontecem algumas exposições e a abertura do meu próprio ateliê. Encontrei artistas muito
interessantes que me mostraram possibilidades (entre eles Paula Unger, Heloisa Reis) e todos
que contribuíram para minha caminhada.
Adentrar este universo úmido e macio aos 33 anos, tendo vivenciado a maternidade
com toda sua força, me fez chegar à mãe terra de maneira mais amorosa e envolvente. E assim
tem sido meu caminhar, relacionando-me com a terra em meu atelier, gerando com minhas
mãos formas, ensinando e aprendendo, podendo “brincar e reinventar” não só o uso do torno,
mas o cotidiano seja nas aulas de artes para crianças, seja na vida.
A arteterapia vem complementar minha formação, em educação, mas por obra da
sincronicidade, me encontrei na arte.

ix
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INTRODUÇÃO

(Imagem 3)

Deusa Primitiva

Quem olha para fora, sonha; quem olha para
dentro, desperta!
Jung
O fazer artístico sempre esteve presente em meu cotidiano - “artis” no sentido
etimológico da palavra, habilidade natural ou adquirida, conhecimento técnico, ofício,
conhecimento, saber, profissão, destreza, habilidade, talento. Minha origem familiar é de
pessoas “fazedoras” e criadoras com habilidades para a pintura e tapeçaria de móveis, onde o
tecido abraça o móvel e juntos se compõem harmoniosamente forma e cor, densidades e
listras, pontos ocultos ou expostos, contrastes e botões.
Ainda criança, sempre estamos disponíveis para a criação, fantasia e imaginação.
Deste caldeirão de vivências é que vamos extraindo e ampliando nossos repertórios do pensar
e de nossas próprias habilidades com o fazer e usar as mãos.
Para Wunenburgen (apud GOUVEIA,1999, p. 9) “as ciências humanas do século XX
levaram muito tempo para descobrir o poder do corpo nos processos de produção e circulação
do sentido. Pois a afetividade e imaginação não reagem somente as palavras”. Segundo o
autor, a experiência criadora do ser é inseparável dos seus sentidos, de sua imagens e dos
objetos “o olho e a mão são tão decisivos quanto a palavra para construir nosso - ser no
mundo” (p. 10).
Uma pergunta se impôs a mim em julho de 2004, enquanto me preparava para uma
exposição coletiva, dando acabamento e finalizando minhas cerâmicas. Estava com minha
sobrinha pré-adolescente no sítio, ela com os comportamentos típicos desta fase, e o sítio sem
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muitos chamarizes no inverno. Sem muita preocupação, vendo-a de mau humor, propus que
fosse ao torno mexer no barro para se distrair. Ela aceitou, já que não tinha muitas opções,
assim eu me envolvi com os meus problemas, e me esqueci dela e ela de mim. Após uma hora
e meia, ela aparece e eu pergunto: E aí? Gostou? Ela não responde nada, só sorri....Aquele
sorriso soou em minha cabeça como o grande sino do mosteiro de São Bento. O que
aconteceu lá?
Através desse acontecimento passei a observar, ler e questionar a função do torno para
além dele próprio. O que proporcionou a ela? Até então, minhas vivências com o torno, se
configuravam com as dificuldades peculiares em tornear o barro, focando a precisão e
simetria. Seria necessário tanta rigidez e formalismo? Se o foco for a arte , estética e
comércio, penso que talvez este seja o caminho de muitos ceramistas, mas um novo olhar é
possível , principalmente em se tratando da arte como caminho expressivo e terapêutico.
De acordo com o artista plástico Bueno (2008, p. 1), sua relação com o torno se dá de
outra forma:
uso o torno como não se deve usar. Ao invés de tentar tornear um pote padrão
/ regular / partindo sempre de um pedaço de barro bem centralizado , com
paredes uniformes - sem bolhas de ar, nem rachaduras-feito com movimentos
suaves e comedidos. Procuro sim, uma modelagem expressiva, subvertendo
dessa maneira a função do torno. [...] Ao misturar diferentes tipos de argila,
brinco (...) onde a sorte ajuda e assim não há explosões nem rachaduras - de
vez em quando rasgos, que sempre são bem vindos. Quando o pote já está em
ponto de couro, utilizo um esteco, ou uma faca para retalhar a superfície dos
potes, fazendo que assim apareçam os veios dos diferentes tipos de argilas,
aproveitando para que o pote perca seu formato circular e passe a ter uma
forma multifacetada.
É como uma dança em rodopio, se é o barro e o giro uma forma de
centramento: a pessoa gira em torno do seu próprio eixo para manter o foco
necessário.

Desta maneira o uso do torno, por proporcionar o movimento circular constante pode
nos levar a vivenciar o vazio e a ausência, possibilitando o resgate do inconsciente.
De acordo com Camargo (2003, p. 36), o torno elétrico oferece possibilidades que
podem ser caracterizadas como poética. O trabalho com o movimento exige técnica, permite a
transgressão e é sempre fluído oscilando entre o ser e o não ser, o compacto da massa e o
vazio do espaço que surge.
Este equipamento carrega consigo uma sensualidade muito forte. Nunca
consigo dominá-lo totalmente, sempre quero ir além das minhas e de suas
limitações. Modelar um vaso de grandes dimensões com cerca de 25 kg de
argila é tão difícil como um de 200 g com paredes finas, uniformes e sem
deformações. Trabalha-se sempre com o movimento de rotação da argila
associado dinamicamente ao das mãos na direção vertical, buscando-se a
estabilidade da estrutura. A massa inicialmente é colocada sobre o torno e
centralizada devido a pressão externa de ambas as mãos em direção ao centro
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de rotação. Em seguida a mão direita perfura o centro de massa até encontrar
a base. Ao comprimir a parede de argila contra a mão esquerda, esta vai
afinando e crescendo de acordo com a forma descrita pelo movimento
ascendente. Finalmente, na maioria das esculturas, diminuo o diâmetro das
paredes até enclausurar o vazio que se havia formado

Após trabalhar com a forma, o autor procura intervir sobre a superfície ainda úmida
gravar o seu corpo sobre a argila. A esta ação que transgride o domínio técnico ele procura
conquistar uma intimidade com a matéria, re-configurando a forma para além dela mesma.
O resgate busca recuperar meu laço afetivo com a produção, que sente-se
enfraquecido pela elaboração sistêmica da pesquisa da poética artística. Esta
atitude também flui minha subjetividade através da matéria e da dialética
entre o interior e o exterior, resgatando o corpo e a presença do vazio
(CAMARGO, 2003, p. 36).

Para o autor, o vazio reage contra as intervenções, os movimentos externos criam uma
pressão que se amortece e se deforma até seu rompimento. Este momento de criar a escultura
é muito intenso. “Não consigo descrever as sensações envolvidas, o pavor e o reconforto, a
conquista e o desconhecido se entrelaçam em uma teia tridimensional que me envolve”(p. 37).
Ao aplicar várias técnicas de intervenções, estas influenciam o resultado final do
trabalho, ao arremessar os vasos ao muro, à distância da parede, o ângulo e a velocidade de
incidência definem a forma das deformações. O tamanho, forma e espessura dos vasos
determinam de certa forma o ponto de rompimento da superfície quando do impacto .
Para Pereira (1976, p. 51), a observação das descobertas artísticas como científicas
indica um traço comum a todas: a disposição de retornar às perguntas e ao estado de nãosaber para encontrar novas respostas.
Isto revela a capacidade infinita, aparentemente inesgotável das formas”. O
ensinamento do Zen já o exprimia nas palavras “a forma é o vazio e o vazio é
a forma”. O caos e o vazio não são realmente “vácuos” mas matéria-prima
de tudo o que pode adquirir estrutura e organização. “A experiência com a
arte é escola diária dessa intimidade com o caos e a desordem...a arte requer
portanto a capacidade de sonhar e se perder no sonho, de perder o estilo
antigo até encontrar o novo passo de uma dança.

Voltar-se para esta prática milenar e sentir o que dela podemos extrair de benefícios
para o nosso universo da arteterapia, é a proposta deste trabalho monográfico, sabendo-se que
não tenho a pretensão de esgotar o assunto, mas formalizar o que temos enquanto bibliografia
e experiências com relação ao uso do torno enquanto forma de expressão e potencialidade
terapêutica.
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Segundo Moyers (apud Campbell, 1993, p. XII), houve uma mudança de uma visão
geocêntrica para uma visão heliocêntrica do mundo, o que parece “ter removido o homem do
centro” e o centro, parece tão importante, espiritualmente, porém o centro está onde está o
olhar. Poste-se numa elevação e contemple o horizonte.
poste-se na Lua e contemple a Terra inteira se erguendo - ainda que através
da televisão, na sua sala de visitas. O resultado é uma insuspeitada expansão
do horizonte, que poderia servir, em nossa época, como as antigas mitologias
serviram no passado, para abrir as portas da percepção para o pródigo, ao
mesmo tempo terrível e fascinante, de nós mesmos e do universo.

Talvez ao contemplar a argila em movimento no torno possamos em um exercício de
imaginação, nos elevarmos e nos sentirmos no centro, mais inteiros e harmonizados. Para
Campbell, “há mais realidade numa imagem do que eu numa palavra” (p. 64). E o que se
produz ao colocar a argila em uma roda que gira e retiramos uma obra tridimensional , senão
uma imagem?
Sendo assim, segundo Gouveia (2008, p. 10) , antes de definir o que é o imaginário
para nós, urge fabricá-lo com nossas próprias mãos.
O imaginário é também um lugar concreto que vai além da palavra, ele é
mais que a palavra e inclui a palavra, como se fosse uma oficina do real. Ele
aponta que uma oficina de arte, é o imaginário, é o lugar onde você trabalha,
pisa, onde você anda, mexe, sonha e pensa... Ele não consegue aceitar uma
noção de imaginário circunscrita apenas ao sujeito. O imaginário supõe
também algo de formal fora do sujeito.

Para o autor, “o trabalho com o barro, quando a matéria está lá em suas mãos e o
desejo se transforma em imagens, então, diante de seus olhos, as imagens vão se fazendo, se
fabricando...” (p. 10); existe uma correspondência direta entre o que as imagens nos falam e
como falamos dela, há um discurso real e palpável. Para ele, o imaginário é algo palpável do
qual pouco sabemos falar, a não ser quando fabricamos. “Na oficina imaginária, as pessoas
vão lá, vêem e manuseiam a realidade interna pela externa e vice-versa” (ibdem p.11).
Ainda segundo o autor, é na oficina que o ser se constrói e fabrica emoção. Quando a
pessoa vê e manuseia a matéria, está também manuseando os seus fantasmas e fabricando o
real. E é essa metamorfose lúdica a responsável pela consistência de seus delírios. Assim se
reforça a idéia de que uma coisa é você trabalhar a argila como artista plástico e outra coisa é
você usar a argila como instrumento dentro de um setting terapêutico e compondo a dita
"relação de objeu".
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É nesta relação de questionamento e olhar terapêutico, que nos dispomos a pensar a
relação de criação que se opera à medida que manuseamos a argila no torno, e de lá
resgatamos imagens e formas as quais podemos relacionar aos sonhos, anseios e sentimentos.
Longe dos princípios e técnicas que envolvem a arte de tornear o barro, podemos
resgatar, do movimento circular e dinâmico do torno, suas possibilidades em dar espaço às
imagens que fogem ao nosso controle racional, pois de acordo com Andrade (2000, p. 79)
“em arteterapia , não se enfatiza nem se persegue o aprimoramento técnico com o objetivo de
se obter obras de Arte”.
Fazemos das premissas de Gouveia e dos autores acima citados as nossas: o trabalho
de arte dentro do enfoque terapêutico se faz sem ter como foco os elementos estéticos, embora
saibamos que este aspecto está sempre presente. Segundo Jung (2007, p. 60) “uma obra de
arte, [...] não é apenas um produto ou derivado, mas uma reorganização criativa”, o foco está
no que sua mão fabricar como expressão de seus sonhos, imagens internas e emoções que ali
existe e que relação elas estabelecem durante o processo.
Modelando um sonho, podemos continuar a sonhá-lo com mais
detalhes, em estado de vigília, e um acontecimento isolado,
inicialmente ininteligível, pode ser integrado na esfera da
personalidade total, embora inicialmente o sujeito não tenha
consciência disto. A formulação estética deixa-o como é, e renuncia
à idéia de descobrir-lhe um significado. Isto faz com que certos
pacientes se imaginem artistas - naturalmente artistas
malcompreendidos.

Sendo assim, a argila enquanto grande mediadora de emoções, pode estabelecer
conexão com o torno e suas possibilidades dinâmica de criação.
O torno como referência - a grande roda e por analogia ao caminho e aos próprios
sonhos, pode se tornar uma ferramenta no auxilio à integração do ser ao barro à medida que
este compõe o opus (obra). Segundo Jung (1994, p. 39) , “os sonhos, enquanto manifestações
dos processos inconscientes, traçam movimento de rotação e circumambulação em torno do
centro, dele se aproximando mediante amplificações cada vez mais nítidas e vastas”.
O torno é a roda que gira em torno de um eixo central, mas para que a transformação
ocorra é necessário que a argila seja manipulada pelas mãos durante este movimento.
Segundo Jung (1990, p. 157), a argila “é ´massa de vida informe´ lembra diretamente
o ´chaos´ alquímico, a massa, ou ´materia informis` (matéria informe) ou confusa que contém
os germes divinos da vida desde a criação”. No entanto, para que a transformação seja
possível é necessário:
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que haja a ‘circumambulatio’ (circum-ambulação), isto é, que haja
uma concentração exclusiva no centro, lugar da transformação
criativa. No processo a pessoa é ‘mordida’ por animais; isto significa
que devemos expor-nos aos impulsos animais do inconsciente, sem
que nos identifiquemos com eles e sem deles ‘fugirmos’, uma vez
que a fuga do inconsciente tornaria ilusória a meta do processo.
(ibdem, p. 157).

É nesta oposição de massa informe e movimento circular que poderíamos dizer que
nasce a obra – síntese. Assim como para a alquimia, “uni pois, o filho másculo do escravo
vermelho e sua esposa perfumada, e unidos produzirão a Arte” (JUNG, 1994, p. 164), assim o
é para aquele que, ao entrar em contato com a roda e o barro produzirá sua obra-síntese e
poderá conectar-se com alguma imagem arquetípica ou sensação de bem-estar.
Esta é a mola propulsora deste estudo, que relação dinâmica se estabelece
internamente na pessoa que, após vivenciar o torno, sem um compromisso formal¹ com a
composição ou foco determinado, chega a uma imagem síntese e percebe-se com uma
sensação de bem-estar?
Empiricamente venho tecendo estas observações há alguns anos em meu ateliê de
cerâmica com aulas de modelagem e com as vivências em torno livre, assim nomeado por
mim. Estas vivências são realizadas com diferentes públicos interessados e curiosos por
experimentar, fazer o torno.
Tenho coletado relatos vivos e interessantes de como as pessoas se sentem. Os relatos
vão desde a surpresa em saber como fazer ( porque não há instruções de como manipular o
torno), ao desaparecimento de dores em ombros, sensações de “desligar-se” de problemas ou
questões que no momento estejam causando aflição e também associações a sonhos e
vivências de infância.
Como nos aponta Jung (1994, p. 202) “o torno de cerâmica gira sobre a terra,
produzindo vasos de argila, os quais podem designar simbolicamente o corpo humano. O
torno por ser redondo, alude o Si-mesmo e à sua atividade criadora, na qual se manifesta. O
Torno simboliza igualmente a circulação”.

(1) Entendendo que ao se praticar a arte do torno, o oleiro tem como ponto de partida compromisso com o desenho e medidas precisas sobre
o objeto a ser produzido. Quando me refiro a um compromisso formal me refiro a esta expectativa da obra pronta. Ao contrário disto, ao
propor a utilização do torno neste enfoque terapêutico, o foco está no inesperado, espaço para que algo do inconsciente possa se manifestar e
como nos diz Philippini (2004) en-formar para in-formar e transformar.
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Segundo Philippini (2004, p. 51) “dar forma corresponde a organizar para
compreender e transformar”. Através da materialização a forma concretiza a energia psíquica
que estava difusa e ganha continente, in-formando, possibilitando assim a transformação,
atravessando e transcendendo a própria forma.
Os conteúdos inconscientes, que vão gradualmente emergindo,
constróem a compreensão, esta vai progressivamente ampliando a
personalidade do indivíduo que se permite criar. O fluxo de energia
psíquica presente nestes mecanismos expressivos permite que a
função transcendente reúna opostos psíquicos, criando conexões
mais fluentes entre consciente e inconsciente (ibdem p. 51).

O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos de
modelos bibliográficos de pesquisa. Mesmo não se tratando de um estudo de caso, é relevante
apresentar situações em que o tema da monografia foi desenvolvido a título de
exemplificação.
Nesta busca penetraremos no centro deste tema, recorrendo a diferentes referências
bibliográficas que possam nos trazer luz e contribuições que ampliem o uso desta ferramenta,
podendo ser mais um caminho possível a ser vivenciado no setting arteterapêutico - o torno
terapêutico, no sentido etimológico da palavra, o torno como potencial em tornar a
experiência plástica como experiência também terapêutica .
Abordaremos no primeiro capítulo a argila enquanto material ancestral, ligado ao ciclo
da vida, bem como, a argila criadora e geradora, matéria que recebe e molda os sentimentos e
conteúdos internos.
No segundo capítulo, focalizamos a centralidade na obra e o círculo como forma
mandálica, que ordena e possibilita concentrar o uno no mundo. Também abordaremos o
processo de transformação alquímico que ocorre ao se produzir arte. Ao se estruturar
externamente, algo no interno também se ordena e encontra o seu lugar.
As possibilidades terapêuticas do torno, surge no terceiro capítulo, onde o despimos
para entender que para além da técnica, seu movimento , orientação e organização o igualam a
outras manifestações arquetípicas da natureza.
No quarto capítulo, descrevemos o grupo com o qual trabalhamos no estágio e que
vivenciaram o torno e nos deram seus depoimentos.
E para finalizar concluímos o presente estudo, apontando as possibilidades que este
trabalho oferece e pontos que poderão ser estudados futuramente.
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CAPÍTULO 1

(Imagem 3)

A criação de Adão

A terra porém estava informe e vazia
(GENÊSIS. 1,1)
Neste capítulo poderemos encontrar a importância da matéria argila e como diferentes
terapeutas têm se apropriado deste material como ponte ao mundo interno. A argila nos
remete a nossa ancestralidade, a natureza a qual pertencemos e, ao nos encontrarmos com ela,
estabelecemos este elo que possibilita nos sentirmos conectados a um todo.
1.1 Argila e a Ordem Mítica
Segundo Trein (2007, p. 1), coordenador do Conselho de missão entre os Índios
(COMIN), há na Bíblia dois relatos da criação que se contrapõem em termos filosóficos. Um
deles espelha a concepção dos povos indígenas.
Para os aborígenes australianos a terra consiste no pó dos
antepassados. Para eles não existe morte, apenas transformação. O
corpo humano se torna novamente terra, para servir de nutrição para
as plantas que, por sua vez, possibilitam a respiração a outros seres
vivos ou vira porco do mato para servir de alimento para netos e
bisnetos. À semelhança de povos indígenas de outros continentes,
eles se auto denominam “os verdadeiros humanos” para distinguir-se
de nós outros ocidentais a quem denominam de “os humanos
modificados”.

Este relato coincide conceitualmente com o segundo, no qual Deus forma um boneco
de terra, e insufla-lhe o sopro da vida. A terra não é qualquer tipo de solo, é adamah, terra
agricultável, terra de plantio, terra fértil. Adão é o terráqueo, feito de adamah, aqueles 12 a 15
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cm de solo vivo. Os humanos, portanto, são partes dessa camada de húmus animadas pelo
sopro de Deus.
O vínculo de Deus com a terra se dá com o sopro que é o elo de ligação. Assim
também não devemos esquecer que os animais foram feitos do mesmo adamah (GÊNESIS2,19).
Nas cosmovisões indígenas há trocas muito naturais entre humanos e
animais, e que eles entendem os animais apenas como
corporificações diversas da essência humana. O vínculo de terra e
sopro divino constitui a humanidade. Quando Deus busca de volta o
sopro de vida concedido, o boneco de barro volta a ser terra. “terra a
terra, cinza a cinza, pó ao pó. Da terra foste formado, à terra
tornarás” (FLD, apud TREIN, 2007, p. 1).

Se o ciclo de vida é animado por este sopro divino, à medida que os humanos se
distanciam e alienam da terra, esse vínculo sagrado é destruído. Ao ferir a terra estamos
matando o ser humano, e ao matar o ser humano machucamos a terra. “O humus grita por
causa da morte de Abel e abre sua boca para absorver o seu sangue” (GÊNESIS 4,10). O
humus é tão sagrado como a vida humana e só é possível pensar em um futuro sustentável se
este vínculo realmente tornar-se sagrado.
Este relato da criação é atribuído a autores sacerdotais, onde o que se prioriza são as
divisões das terras, o dominar e sujeitar, através da exploração e cultivo das mesmas. “Nela
falta completamente a ligação entre a pessoa humana e a terra, nestes os seres humanos são a
imagem e semelhança de Deus e lhes cabe o domínio sobre animais e plantas” (FLD, apud
TREIN, 2007, p. 2).
Assim verificamos duas visões distintas com conseqüências diferentes. A uma cabe o
cuidado e zelo, à outra exploração e uso. Ao tratar a pessoa humana como um ser destacado
da criação restante, o sujeito torna-se agente e o restante da criação objeto. Caracterizando-se
desta forma uma relação assimétrica e desigual.
Segundo Penna (2005, p. 78), o que não transparece no mito do Gênesis, está
palpitante na tradição indígena brasileira, que destaca a presença feminina como oleira –
figura mítica de uma criadora primordial – Mãe do Barro.
A cerâmica como tradição praticada por mulheres traz o domínio de
uma arte complexa que compreende esculpir o barro, onde a água e
terra se misturam, eliminar o ar e queimar a peça com a dose certa
de calor, as ceramistas primitivas usaram a emoção como
combustível da criatividade
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De acordo com a autora, no contexto atual onde a liderança masculina se destaca na
produção das peças cerâmicas e o foco está no mercado consumidor e formas da moda, os
valores psicológicos e sociais comunitários foram substituídos por outros, distanciando os
aspectos emocionais e a energia psíquica do fazer antigo.
No resgate dos mitos, observou-se que a presença feminina na modelagem do barro
está associada à Criadora Primordial, à figura arquetípica da Grande-Mãe ou de anciã Avó da
Argila, ou ao planeta Terra propriamente dito.
Penna (2005) salienta que o processo criativo com o barro, sob o ângulo feminino é
emocional, prazeroso e está associado ao cotidiano. O desafio está em criar e ter o controle do
fogo emocional.
O ato de criação está envolto em ritos que possuem etapas, onde há respeito pelas
fases da lua para coleta e cozedura da peça - há uma forma específica e ancestral para que
ocorra a retirada do barro e há um profundo respeito e agradecimento à mãe terra, rogando
que nunca falte o barro. A necessidade do silêncio durante o processo criativo é um ponto
muito relevante, ao mexer com o barro o momento é da oleira com ela mesma.
A relação com o processo alquímico se dá ao comparar a forma receptiva dos órgãos
femininos (vagina, útero e trompas) que “corporificam a imagem arquetípica da
receptividade”(p. 82) com o vaso alquímico. Sendo assim, a criatividade feminina – criação
depende da relação que esta mulher estabelecerá com “o fogo das próprias emoções” (p. 82).
Ao realizar sua atividade a oleira está praticamente gerando um filho, “seu pote é uma
gestação viva, que deve ser protegida de perigos realísticos (ruídos, vozes iradas, palavrões).
Ela própria usa a abstinência sexual como uma magia para reter a energia do desejo que
precisa ser investida na criação artística”(p. 85).
A mãe se torna símbolo da mãe-terra, porque é o símbolo de doação. Para Campbell
(1990, p. 121) “ela é quem nos deu o nascimento, é na dependência dela que vivemos, e em
seu corpo encontramos alimento”.
Estas mulheres indígenas e caboclas repetem com solenidade o rito de parir de si o
corpo dos vasos, seguindo o exemplo da Mãe do Barro - fazem pratos e potes tão delicados
quanto as crianças e os protege até passarem pela prova de fogo.
Segundo, Chevalier (2002, p. 878-880), a terra possui sentido, símbolos e elementos
bastante comuns entre os mitos e suas nações.
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A terra é a substância universal, o caos primordial, a prima matéria
separada das águas, segundo o Gênesis [...] matéria de que o Criador
(na China) molda o homem. A terra é a virgem penetrada pela
lâmina ou arado, fecundada pela chuva ou pelo sêmen do céu.
Universalmente a terra é uma matriz que concebe as fontes, os
minerais, os metais [...]. Na religião védica, a terra simboliza a mãe,
fonte do ser e protetora contra qualquer fonte de destruição [...].
Algumas tribos africanas têm o hábito de comer a terra:símbolo de
identificação [...] identificada com a mãe, a terra é um símbolo de
fecundidade e regeneração. Dá a luz a todos os seres, alimenta-os,
depois recebe novamente deles o germe fecundo [...] seguindo a
teogonia de Hesíodo a terra (Gaia) pariu até o Céu (Urano) para
fazerem nascer todos os deuses [...] A idéia é sempre a
mesma:regenerar pelo contato com as forças da terra [...]. A terra
fértil e a mulher são freqüentemente comparadas na literatura: sulcos
semeados, o lavrar a penetração sexual, parto e colheita, trabalho
agrícola e ato gerador, colheita dos frutos e aleitamento, o ferro do
arado e o falo do homem [...]. Para os astecas , a deusa Terra
apresenta dois aspectos opostos: é a Mãe que alimenta, permitindo
viver da sua vegetação;mas por outro lado precisa dos mortos para
alimentar a si mesma, tornando desta forma destruidora [...] a
superfície plana da terra representa o homem como ser consciente; o
mundo subterrâneo, com seus demônios e seus monstros ou
divindades malevolentes, figura o subconsciente;os cumes mais
elevados, mais próximos do céu, são a imagem do supraconsciente.

Sendo assim a matéria-prima que estamos utilizando para expressar-nos traz consigo
não só sua maleabilidade caótica, mas toda uma história que nos antecede de criadora e
geradora, é a massa hemafrodita, “o que de certa forma neutraliza as ambigüidades tão
comuns no duplo do `pai e mãe´” (GOUVEIA, 1989, p. 103), possibilitando moldarmos não
só a massa mas sim a nós mesmos.

22

1.2 A argila e o Moldar-se

(Imagem 5) Vênus de Willendorf

Tudo me é massa, eu sou massa em mim mesmo, meu
devir é minha própria matéria é ação e paixão, sou
verdadeiramente uma massa primordial (Bachelard)

Segundo Resende (2008), a arqueologia nos mostra que o aparecimento de utensílios
cerâmicos se dá a partir do período Pré-Neolítico nos anos 25.000 a.C. e os materiais de
construção (tijolos, telhas e blocos) provavelmente entre 5.000 e 6.000 a.C. A cal surge na
mesma época e é registrada sua utilização durante a construção das pirâmides nos anos 2.980
a 2.925 a.C.
A argila, o barro cru dentro, desponta como primeiro patamar.
Quando o homem passa de nômade para a fase sedentária, ou seja,
da caça para a agricultura e criação e começa a viver mais
concentrado, é que efetivamente surge a cerâmica juntamente com a
tecelagem (ibdem, p. 2).
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Para Yanni (2008), a prática manual da cerâmica há 15.000 anos, permitiu que a
consciência humana adquirisse suficiente desenvolvimento estético. Ao ser modelada, por sua
plasticidade, ela nos convida à experimentação. Por conservar a forma e endurecer-se ao
fogo, converteu-se em material irreversível à água. De acordo com o autor, por possuir estas
propriedades a argila tornou-se matéria básica da arte e da indústria cerâmica.
É o meu ser ávido de meditar sobre as coisas da terra e numa ânsia
de ancestralidade, faz confidências a si-mesmo. O pensamento sai
pelos campos e pradarias, em meio ao desejo secreto de falar do
instante vivido de um passado terroso que ao encerrar algo de
concretude, possibilita-me construir algo que, embora isento de
mim, encerra minha liberação futura (GOUVEIA, 1989, p. 25).

A arte, propriamente dita, surge na modelagem de pequenas figuras de argila, pedras,
ossos, madeira, no início do paleolítico superior. Milênios mais tarde, muito depois do
florescimento da arte pictórica das cavernas, no neolítico é que começam a aparecer os
primeiros vasos e as primeiras vasilhas como uma atitude típica das culturas sedentárias e
agrárias das aldeias.
Através da história universal da cerâmica percebemos a evolução da humanidade, cada
“fragmento mudo de uma vasilha arqueológica” (YANNI, 2008, p. 1) traz consigo os
conteúdos humanos de um tempo. O homem “ao produzir seus utensílios e arte deixa seu
rastro, constrói a si mesmo e a nossa história enquanto humanidade” (p. 1).
Para Meloni (2005, p. 7), a argila ajuda a sonhar a terra úmida e o calor das mãos
ajuda a transformar e dar vida à matéria. À medida que somos penetrados, nos deixamos ceder
e a matéria se liga ao conceito que se faz dela, existe uma projeção da matéria em nossa
psique, o que cria ligações com idéias arquetípicas. “Quero dizer, que o inconsciente está de
algum modo ligado a matéria” e no caso da argila esta relação é muito forte
Para a autora, o vínculo que se cria com a argila, não se dá apenas por sua
possibilidade de tridimensionalidade, mas principalmente possibilitar um encontro lúdico
onde nos encontramos como criança que brinca

e que “ao brincar se deixa levar pela

brincadeira” (p. 58) experimentando pelos sentidos do barro.
De acordo com Bozza (2001, p. 9) “o uso da argila no processo psicoterápico como
descarga de emoções pode levar o paciente a ter prazer pelo ato em si, como também a
sensação de possuir o controle de tais sentimentos através de suas mãos”, a essência profunda
surge então e permite a comunicação com conteúdos conscientes ou inconscientes,
expressando sentimentos e sensações.

24

Segundo a autora , o que esta atividade pode proporcionar é a “liberação de
tensão...prazer e relaxamento, uma vez que o sujeito constrói algo para sua satisfação
expressando a sua verdade. Ele ali se desdobra, se repete e se representa”(p. 9).
Gouveia (1999, p. 27) também reforça que “além das representações no nível verbal,
surgem novas representações atraídas pelo som, pela cor e pelo movimento presente no
objeu², desencadeando no analisando um estado geral de bem-estar”.
O modelar-se é esse processo de manipular a argila, ter contato com a forma, se ver
tocado pelos conteúdos internos, sentir a potência de suas mãos e sentir-se conectado com o
universo externo e interno.
O que é criado nesta relação de objeu, segundo Gouveia (1999, p. 26), que
redimensionou o conceito de objeto na relação analítica, é que este objeu está impregnado de
símbolos, emoções e imagens sensoriais que possibilitam “reinventar o espaço de cura
analítica por esta relação com o objeu”.
Segundo Speert (apud CHIESA, 2004, p. 19), “o poder da argila evoca uma profunda
conexão com o imaginário das pessoas pelo fato de ser um material natural que transita entre
o mundano e o sagrado, revelando o transcendente”.
Para Junoy (apud CHIESA, 2004, p. 25) “o barro é um elemento sagrado por está ali
nossos ancestrais, o mundo mineral, vegetal e animal”.
O que não pode ser esquecido, segundo Chiesa (2004, p. 52), é que o barro enquanto
matéria primeira
é o ponto onde tudo começa, descansa e cresce. É o chão, o suporte e
a estabilidade, é o lugar de onde toda ação começará e para onde
retornará. Trabalhar com o barro, essa matéria viva, é despertar para
um maior contato com a natureza da qual o homem faz parte e que,
por circunstâncias várias, afastou-se, deixando de perceber as coisas
mais simples e primordiais de que tanto necessita. Resgatar o
contato com a natureza é um re-encontro e um re-conhecimento de
si.

² Objeu: “Como o objeto do jogo (objeu) é um objeto que precisa ser usado primeiro pelas mãos e só depois racionalizado, quanto mais ele
for um objeto que contenha os quatro elementos (terra, ar, água e fogo), mais a psique grudará nele em busca da imagem criativa. O "ob-jeu"
é um neologismo francês inventado pelo poeta Francis Ponge para falar do "objeto do jogo". Hoje esse termo vem sendo usado pela
psicanálise na França (FÉDIDA, L'absence, 1994). O "objeu" quer ser uma noção de objeto em psicanálise capaz de se contrapor
dialéticamente ao conceito de objeto e de "Relação de objeto", veiculada pela teoria psicanalítica. Assim, a noção de "objeu" vem
possibilitando a construção de um discurso sobre a "presença do objeto", ou seja, o discurso da "Relação de objeu" ou, se quisermos traduzir
para o português, da "Relação de objogo". Falar em "Relação de objeu" é incluir criatividade e arte no processo analítico. A arte como
"construção do ser", a arte primeira, não a arte de você fazer um objeto de arte, mas a arte de construção do sujeito mesmo, como no
pensamento grego”. (GOUVEIA, 2008, p. 8).
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Para Alessandrini (2004, p. 84-85), a possibilidade de expressar-se livremente o “ir e
vir de movimentos que surgem naturalmente” e a liberdade de ação do educador ou
arteterapeuta é que deve ser garantido. O trabalho do terapeuta ou educador é o “desabrochar
a qualidade sensível e consciente” de cada pessoa permeando as ações com o elemento
criador.
São estes elementos encontrados nos diferentes autores, que fortalece a importância da
argila enquanto elemento transformador em potencial. Abrir-se para o universo da argila e sua
plasticidade, é entregar-se e integrar-se.
Quanto mais primitivo for esse encontro, quanto mais primitivo for o
objeto material usado, ou encontrado pelo homem, mais o
movimento interno se antecipa à consciência. É o desconhecido do
Objeto Material que se funde com o desconhecido no homem e traz
a tona uma nova vida, uma nova imagem, uma eterna imagem. Esse
encontro é a arte. É a criação. (GOUVEIA,1989, p. 29-30)

E como nos diz Pereira (1976, p. 55), a arte evoca nossa capacidade “de sonhar e de se
perder no sonho” e ao nos perdemos também nos encontramos, e através dela conseguimos
enxergar nossa subjetividade – nós mesmos. E ao nos enxergarmos, nos colocamos no centro
podendo estar mais próximos do nosso centro.
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CAPÍTULO 2

(Imagem 6)
Mandala dos Navajos
O meio é o centro, onde jaz o tesouro, onde se dá a
incubação, o processo de sacrifício ou ainda de
transformação. (Jung)
2.1 A Busca pelo Centro
A tendência cêntrica, psicologicamente falando, representa a atividade autocêntrica
que caracteriza o princípio da vida e que permanece como poderoso impulso. Ainda crianças,
nos percebemos como o centro do mundo que nos rodeia, os grupos sociais se organizam e se
mantêm a medida que possuem forte centricidade entre seus membros. Entretanto, os
indivíduos rapidamente são chamados a reconhecer o seu centro como um centro entre outros
e que os outros centros também possuem necessidades.
Segundo Arnheim (1988, p. 19), existem duas tendências com relação ao centro, a
excêntrica representada por qualquer ação do centro para o exterior e a cêntrica onde este
centro repele ou atrai os centros exteriores, desta maneira se estabelece uma relação dinâmica
onde ambos são afetados pelos movimentos dos centros. “A tensão entre estas duas tendências
antagônicas, tentando encontrar o equilíbrio, constitui o verdadeiro codimento da experiência
humana”.
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Na expressão artística as formas desenhadas/ pintadas em uma tela ou os materiais
utilizados na escultura e arquitetura, não possuem por si dinamismo e movimento. Contudo,
as imagens ópticas projetadas nas retinas dos nossos olhos tenham a
mesma solidez estática dos objetos cujas superfícies reflectem, as
suas cópias, geradas electroquimicamente no sistema nervoso não a
têm.[...] para a visão treinada que é necessária na expressão artística,
todas as formas são configurações de forças ( p. 20).

(Imagem 7)
Mandala de Richard Long

Na arte da cerâmica “as mãos de um oleiro pressionam a argila para o centro do torno;
ao fazê-lo girar, ele fornece a dinergia ³ que dá forma ao vaso” (DOCZI, 1990, p. 18).
No mundo da física, o que antes de distinguia entre massa e energia, hoje foi
substituído por uma concepção unificada com a qual o universo consiste em energia. “o que
nos parece uma massa, aquilo o que chamamos coisa ou objeto, não é mais do que um campo
de energia” (p. 21).
O vetor é esta força irradiada como uma seta a partir de um centro para uma direção,
quando se espalha e se irradia uniformemente em todas as direções “tal como os raios que
emanam de uma fonte luz”(p. 21).

³ Dinergia segundo Doczi (1990) é a união de duas palavras gregas:dia –através, por entre, opostos – e energia. Utilizada com
o sentido de nomear o processo universal de criação de padrões.
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Na natureza, as formas esféricas manifestam-se em planetas, estrelas, flocos de neve,
flores, compondo diferentes mandalas. A Terra mostra-se um sistema cêntrico, organizado
com um foco – a força da gravidade. A esta atração estamos submetidos e por nossos corpos é
percebida como peso.
O centro de gravidade do nosso corpo está localizado onde a coluna vertebral emerge
do sacro. “O ventre corresponde ao meio do corpo humano. Tem a forma ovóide e é um
grande vazio entre as costelas e as pernas, preenchido por tubos que se movimentam em
ondas e glândulas” (PENNA, 1993, p. 63)
Desta maneira a Terra ao mesmo tempo em que nos sustenta, nos atrai para baixo e
assim “o alinhamento dos centros de gravidade influencia na eficiência e na harmonia dos
movimentos humanos”(p. 71). Mas como afirma Weil (apud, DOCZI,1990, p. 102) “não
existe massa tão pesada que não possa ser equilibrada e uma massa não cairá se for apoiada
em um ponto, desde esse ponto seja o centro de gravidade”.
O matemático norte-americano G.D.Birkhoff desenvolveu em 1928 a teoria
da medida estética baseada nesse princípio, a que se referiu como “ordem na
complexidade”. De acordo com essa teoria, a medida do valor estético está na
proporção direta à ordem e inversa à complexidade. (p. 79)

Sendo assim, observa-se que a ciência busca entender a unidade existente na
diversidade fantástica da natureza. Segundo Goethe (apud DOCZI, p. 21) “tudo o que se
modela a si próprio com relativa liberdade procura a forma redonda”.
A forma circular, o redondo, a espiral estão perto de nós.
Temos dois olhos e vemos duas imagens que são unidas no cérebro, em uma
única visão tridmensional esteroscópica. Temos dois ouvidos que recebem
sinais de duas direções opostas que são transmitidos pela cóclea espiralada do
ouvido interno, para unirem-se depois no cérebro com som estereofônico. O
sistema nervoso todo ele é uma estrutura dinergética dupla, feita de
elementos periféricos e centrais novamente unidos pelo cérebro. O próprio
cérebro tem dois hemisférios, cuja integração é permitida pelos órgãos
centrais em seu interior.(p. 27)

Retornando às artes, observa-se que nas composições redondas a ênfase no meio é
muito forte, uma forma redonda é estável em si mesma, assim como nas rosáceas das igrejas
medievais, “o seu traçado estritamente cêntrico está organizado como os raios de uma roda. A
sua independência é total e o seu peso visual é tão forte que influencia a posição do centro de
equilíbrio”.(ARNHEIM, 1988, p. 123). A rosácea “representa o centro do cosmo, e o seu
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papel na organização da fachada traduz várias relações entre o sistema cêntrico e concêntrico”
(p. 124).
A necessidade em resgatar a importância histórica do tema “círculo” e do “redondo”
se dá por ser o torno o tema central deste trabalho. A roda que se movimenta e ao mover-se,
gera objetos cuja forma tende ao circular.
É de extrema relevância observar que o estabelecimento do centro “pode ou não
coincidir com o centro geométrico [...pois] um centro geométrico está invariavelmente
presente em qualquer campo visual”(p. 32). Para se obter um objeto equilibrado “procura-se
intuitivamente o lugar onde as forças que puxam o objeto para baixo se neutralizam em
equilíbrio”(p. 33).
Veremos que as configurações mais complexas, desde que sejam limitadas
espacialmente, estão organizadas à volta do seu centro implícito e que uma
configuração da estrutura visual não pode ser compreendida sem referência a
esse centro. Acrescente-se a este aspecto ainda outra variante: um centro
como é feito por um desenhador ou um artista, pode ser um simples ponto;
mas pode também assumir qualquer outra forma, ou ser um aglomerado de
formas (p. 34).

Se no exercício da dança, da pintura, do desenho, da composição do mosaico ou vitral,
da modelagem ou torno, o circular se manifesta pelo desejo pessoal de experimentação,
podemos estar tocando em um símbolo arquetípico que vem nos acompanhando enquanto
seres históricos que somos e no processo de individuação “a harmonização do consciente com
o nosso próprio centro interior (o núcleo psíquico) ou self” (VON FRANZ, apud JUNG 2002,
p. 166) pode ocorrer acionando forças saudáveis de nossa psique.

(Imagem 8)
Mandala de Richard Long
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2.2 O Mandala como modo de centramento

(Imagem 9)

Mandala - Quatro mãos

A fantasia cósmica nos revela que o mundo é de uma
redondeza dialética, mandálica, onde o devir em suas
mil formas anseia pelas perfeições do ser geométrico da
esfera, não da esfera vazia do geômetra, mas de uma
redondeza plena de movimento e sentido que propaga
unidade e calma (Gouveia)

A expressão mandala provém de uma palavra da língua sânscrita, falada na Índia
antiga e significa, literalmente, um círculo, ainda que também (como composto de manda =
essência e la = conteúdo) seja entendida como “o que contém a essência” ou “a esfera da
essência” ou ainda “o círculo da essência” (DIBO, 2006). Esta expressão designa desenhos
circulares rituais.
Refere-se a uma figura geométrica em que o círculo está circunscrito
em um quadrado [...]. Essa figura possui ainda subdivisões, mais ou
menos regulares, dividida por quatro ou múltiplos de quatro. Parece
irradiada do centro ou se move para dentro dele, dependendo da
perspectiva do indivíduo (p. 1).

Através dos estudos e vivências de Jung e os Mandalas, podemos hoje aprofundar
nossa leitura e entender este processo de organização.
Na psicologia analítica se designa o mandala “imagens circulares

que são

desenhadas, pintadas, configuradas plasticamente ou dançadas [...], enquanto figuras
circulares de dança, ocorrem nos mosteiros dos dervixes” (JUNG, 2007, p. 385).
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Há muitas variações do tema..., mas todas se baseiam na quadratura
do círculo. O tema básico é o pressentimento de um centro da
personalidade...um lugar central no interior da alma, com o qual
tudo se relaciona e que ordena todas as coisas, representando ao
mesmo tempo uma fonte de energia.

A dança dos dervixes divide-se em audição e movimento “o formato circular e a
interligação dos círculos indica esta interdependência e esse movimento. Em poesia autores
como Rumi enfatizaram-nos, dizendo: “quando vês juntos dois sufis, vê os dois e vinte mil”
(SHAH, 1977, p. 319)
O verdadeiro dervixe não é músico, no sentido de que não toca
instrumento algum, o que é feito por músicos de fora ou por
servidores. As autoridades islâmicas, ‘sábios externos’, negam
permissão para tais atividades, o que não impede que elas sejam
autorizadas e estimuladas em circunstâncias especiais e de acordo
com as necessidades, pelos santos dervixes e diretores espirituais
( p. 295)

Em suas vivências no Hospital Psiquiátrico, Silveira (1981, p. 64) observou que quase
todos os círculos desenhados pelos clientes partiam de linhas em direção ao centro,
destacando o círculo. A tentativa de chegar ao centro “se dá através de um percurso
labiríntico, ou caminho em forma de espiral”. A este centro a autora localiza o que chama de
centro ordenador da psique : o self.
Segundo a autora (p. 55) “as imagens circulares, ou próximas ao círculo, dão forma
aos movimentos instintivos de defesa da

psique [...] as imagens circulares exprimem

tentativas, esboços, projetos de renovação”. E mais, que o self de acordo com a psicologia
analítica “é o princípio e arquétipo da orientação e do sentido: nisso reside sua função
curativa” (p. 53) e “a configuração de mandalas harmoniosas dentro de um ‘molde rigoroso’
denotará intensa mobilização de forças autocurativas para compensar a desordem interna” (p.
65).
Ainda segundo a autora, a imagem circular , através de seu ponto central compensa a
desordem e a confusão do estado psíquico.
As imagens que mais fortemente sugerem ordenação – as formas
circulares – estão presentes nas manifestações expressivas do
homem desde os tempos mais remotos. Na arte pré-história as
formas circulares aparecem sob múltiplos aspectos: bolas de
calcário, cuidadosamente trabalhadas; escavações circulares sobre
pedra, em tamanhos variados; perfurações circulares sobre bastões e
instrumentos rituais; pontuações vermelhas ou negras, de dimensões
diferentes, sobre rocha ou sobre o corpo de animais configurados nas
paredes de cavernas. ‘ O círculo, designado por Platão a mais
perfeita das formas, exerceu seu domínio mágico desde os tempos
primordias’ (p. 54).
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Segundo Jung (2007, p. 134-135) “há processos naturais de transformação que nos
ocorrem, quer queiramos ou não, saibamos ou não. Tais processos produzem consideráveis
efeitos psíquicos, que bastariam para que se indagasse reflexivamente o que realmente se
produziu”.
Os mandalas individuais, produzidos espontaneamente por pacientes, não se baseiam
em qualquer tradição, uma vez que parecem representar criações livres que são determinadas
por pressupostos arquetípicos. “uma nova ordenação da personalidade, de certo modo de uma
nova centralização” (p. 356).
A meta do mandala, para Jung, é a de trazer ordem onde está confuso, sem que seja
uma intenção consciente, mas elas por si expressam ordem, equilíbrio e totalidade.
Há de acordo com o autor, alguns elementos que são formadores dos símbolos do
mandala.
A forma : circular, esférica ou oval. A figura circular é elaborada
como flor (rosa, lótus, padma em) ou como uma roda. Um centro é
figurado pelo Sol, estrela sâncrito, cruz, em geral de quatro ou doze
raios. Os círculos, esferas e figuras cruciformes são freqüentemente
representadas por rotação (suástica). O círculo é representado por
uma serpente enrolada circularmente (uróboro) ou espiralada (ovo
órfico) em torno do centro. A quadratura do círculo, como círculo
dentro de um quadrado ou vice-versa. Castelo, cidade, pátio
(temenos) quadrado ou circular. Olho (pupila e íris). Ao lado das
figuras tetrádicas (ou múltiplos de quatro) aparecem também, mas
muito mais raramente, formas triádicas ou pentagonais. Estas
últimas devem ser consideradas como imagens da totalidade
“perturbada” (p. 357).

(Imagem 10)
Iantra
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O mandala é um círculo ainda que esteja inserido em uma moldura quadrada. O iantra
e o mandala

são manifestações espaciais, uma imagem do mundo, representação

e

atualização de potências divinas. Segundo Jaffé (2002, p. 240-1),
além do círculo um motivo muito comum do iantra é formado por
dois triângulos que se interpenetram um apontando para cima, outro
para baixo. Tradicionalmente, esta forma simboliza a união de Xiva
e Shakti, as divindades masculinas e femininas, e parece também na
escultura em um sem-números de variações. Com relação ao
simbolismo psicológico, expressa a união dos opostos – a união do
mundo temporal do ego com o mundo impessoal e intemporal do
não ego. (...) Os dois triângulos interpenetrados têm um significado
simbólico semelhante ao mandala circular mais comum: representam
a unidade e a totalidade da psique ou self, de que fazem parte tanto o
consciente quanto o inconsciente.

O mandala tradicional hindu é a determinação do espaço sagrado central, é o símbolo
espacial da presença divina no mundo.

(Imagem 11)
Mandala Hindu
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(Imagem 12)
Mandala Budista – feito com areia

O mandala

tântrico deriva do mesmo simbolismo, “pintada ou desenhada como

suporte para meditação, riscada no chão para os ritos de iniciação, trata-se essencialmente de
um quadrado orientado com quatro portas contendo círculos e lótus, povoado de imagens e de
símbolos divinos” (CHEVALIER, 2002, p. 585).
No budismo do Extremo Oriente os mandalas são pintados em forma de lótus, cujo
centro e cada pétala trazem a imagem de Buda. Para os japoneses budistas da seita Shingon,
as figuras concêntricas dos mandalas são imagens dos dois aspectos complementares e
idênticos, a razão e a ilusão, que pelo exercício da meditação se uniriam dando como
resultado a intuição, o Nirvana.
Segundo Jaffé (2002, p. 240), no momento do nascimento de Buda, nasce também da
terra uma flor de lótus, e ele sobe em cima dela para observar a direção do espaço. A lótus
possuía oito pétalas e o movimento de Buda ao olhar para cima e para baixo, marca dez
direções. Assim sua existência e personalidade denotam a unidade de uma pessoa única
destinada a receber luz. “Esta orientação espacial [...] pode ser considerada um símbolo da
necessidade de orientação psíquica do homem”.
No estudo das proporções e observação da natureza encontramos na história da
humanidade uma unidade e uma ordem comum “Esta ordem pode ser percebida em algumas
proporções que se repetem sempre, como também na maneira do crescimento dinâmico de
todas as coisas – naturais ou construídas – pela união dos opostos complementares” (DOCZI,
1990, p. 1).
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Segundo Chevalier (2002, p. 585) , o mandala é uma imagem sintética e
dinamogênica, uma vez que:
representa e tende a superar as oposições do múltiplo e do uno, do
decomposto e do integrado, do diferenciado e do indiferenciado, do exterior e
do interior, do difuso e do concentrado, do visível aparente ao invisível real,
do espaço-temporal ao intemporal e extra-espacial.

Na tradição tibetana, o mandala é um guia para a meditação, combinando círculos e
quadrados que traduzem o universo espiritual e material, assim como as relações tríplice
cósmica, antropológica e divina.
O mandala pela magia de seus símbolos, é ao mesmo tempo a imagem e o
motor da ascensão espiritual, que procede através de uma interiorização cada
vez mais elevada da vida através de uma concentração progressiva do
múltiplo no uno: o eu reintegrado no todo, o todo reintegrado no eu.
(CHEVALIER, 2002, p. 586)

A imagem em um sonho de um paciente, onde aparece o elemento de uma tigela
circular são descritas por Whitmont (2002, p. 238), e fazem alusão ao símbolo mandálico,
enquanto centro organizador, símbolo do Self, a totalidade que abrange vida pessoal e
transpessoal.
Para Jung (1963, p. 173), que vivenciou o processo de desenhar seus próprios
mandalas, depois de alguns anos de prática e reflexão ele a denomina como “formaçãotransformação, eis a atividade eterna no eterno sentido”. O mandala segundo o autor,
“exprime o si-mesmo, a totalidade da personalidade que, se tudo está bem, é harmoniosa, mas
que não permite auto-engano”.
Só quando comecei a pintar as mandalas vi que o caminho que seria
necessário percorrer e cada passo que devia dar, tudo convergia para um dado
ponto, o do centro. Compreendi sempre mais claramente que a mandala
exprime o centro e que é a expressão de todos os caminhos: é o que conduz
ao centro, a individuação.
De 1918 a perto de 1920, tornou-se claro para mim que a meta do
desenvolvimento psíquico é o si-mesmo. A aproximação em direção a este
último não é linear, mas circular, isto é ‘circum-ambulatória’
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(Imagem 13)

Mandala pintada por Jung

Assim os mandalas individuais, de acordo com Jung (2007, p. 387), são múltiplos e
tais imagens, em certas circunstâncias “têm efeito terapêutico sobre seus autores, [o que] é
empiricamente comprovado além de ser compreensível, posto que representam não raro
tentativas muito ousadas de ver e reunir opostos aparentemente irreconciliáveis e de vencer
divisões que pareciam intransponíveis”.
Segundo o autor, a tentativa espontânea nesta direção já costuma ter efeito curativo,
diferentemente disto, seria a repetição artificial de imagens. E o que mais surpreende é que
embora haja diversidades nestas imagens e das regiões onde são produzidos os mandalas
individuais possuem um fundamento básico já observado, ou seja, delimitam o centro do si
mesmo. Assim “além da consciência , deve existir uma disposição inconsciente
universalmente disseminada, uma disposição capaz de produzir em todos os tempos e lugares
os mesmos símbolos, ou pelo menos muito semelhantes entre si”(p. 381).
O uso do torno - a roda em movimento nos remete a uma existência também remota,
onde na maioria das vezes a criação é circular. Não seria a criação produzida no torno sempre
um mandala? A grande roda não gera na maioria das vezes a forma circular?
Para Dibo (2006), entre as duas culturas oriental e ocidental o círculo corresponde a
um padrão, ora ligado a imagens religiosas que servem à meditação, representando o
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esclarecimento, a iluminação e a perfeição humana. Os mandalas, enquanto padrões de
totalidade, também estão na própria natureza na relação de unidade e simetria.
Desta maneira, os mandalas expressam potencial para a totalidade podendo ser
utilizados para concentração e unir a consciência individual ao centro da personalidade. “Eles
também podem funcionar como proteção para os indivíduos que estão fragmentados, em que
a ordem rigorosa da imagem circular compensa a desordem e a pertubação do estado
psíquico”(p. 119).
As formas circulares na arte não-cristã eram denominadas rodas solares, gravadas em
rochedo e que datam da época neolítica, antes mesmo da roda ter sido inventada.
Como Jung assinalou, a expressão ‘roda solar’ demonstra apenas o
aspecto exterior da figura. O que realmente importa em todas épocas
é a experiência de uma imagem arquetípica interior, que o homem
da Idade da Pedra exprimiu de maneira tão fiel quanto na sua pintura
de touros, gazelas ou cavalos selvagens”. (JAFFÉ, 2002, p. 242)

Na arquitetura, o mandala também é percebido nas construções seculares, sagradas de
inúmeras e diferentes civilizações. Segundo Jaffé (p. 243), “toda construção, religiosa ou
secular, baseada no plano de uma mandala é uma projeção da imagem arquetípica do interior
do inconsciente humano sobre o mundo exterior”.
No Brasil, as aldeias Timbiras (atualmente representados pelos Krahô) são circulares e
todas as casas mantêm a mesma distância entre si e se distanciam igualmente do centro da
aldeia. “Esta disposição espacial das casas forma assim o círculo maior da aldeia, comumente
chamado pelos antropólogos de periferia. Diante das casas passa um caminho circular, o
kricapé (onde kri = aldeia)” (LADEIRA, 1982, p. 20).
Percebemos, então, que o mandala acompanha a humanidade e que esta forma
agregadora independentemente da cultura e etnia é a busca pela unidade e centro, seja nas
formas de expressões mística, religiosa ou ações do cotidiano, tanto individual quanto
coletiva. Assim, o torno resgata esta imagem arquetípica presente no Imaginário Humano,
podendo trazer a percepção do si-mesmo, ampliando e expandindo a experiência do lúdico
para o alquímico.
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2.3 – Alquimia: um caminho de Transformação.

(Imagem 14)

Não há luz sem sombra, nem totalidade anímica sem
imperfeição. A vida em sua plenitude não precisa ser perfeita, e
sim completa. Isto supõe os ‘espinhos na carne’, a aceitação
dos defeitos, sem os quais não há progresso, nem ascensão
(Jung)
Ao assumirmos o trabalho com a argila e o torno como meio facilitador deste contato
com o inconsciente e com o processo de centramento, encontramos, nos estudos já realizados,
a importância simbólica dos elementos alquímicos e seus processos como parte integrante e
necessária ao presente trabalho.
O trabalho alquímico baseia-se nos movimentos de morte e renascimento, não haverá
crescimento sem alguma morte. “No processo de individuação essa verdade também se aplica.
Para que o ego inicie uma verdadeira parceria com o inconsciente, seu estado anterior de
existência e consciência deve morrer” (RAFF, 2002, p. 138).
Na cerâmica, modelando ou torneando, podemos visualizar estas mesmas etapas. O
processo de preparo da argila sempre foi muito cuidado pelos ceramistas principalmente os de
tradição oriental. A escolha do local de recolhimento e preparação da massa era etapa inicial
do processo; hoje, com a facilidade que temos, a argila é adquirida pronta para as
temperaturas de queima desejadas.
Independente disto, ninguém inicia sua obra sem preparar sua massa, batendo,
amassando retirando as bolhas de ar, colocando suas impressões aos poucos na massa
(nigredo). Estando diante da matéria informe, as mãos se entregam a esse convite e se
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permitem passear pelo barro que se move no torno, mão úmida , encontro da água que penetra
na argila e com a intenção do artista que somos se transforma e ganha forma: (albedo). Depois
de terminada a obra, é necessário tempo para secar, é a ação do tempo, a paciência, a espera e
dedicação dos alquimistas que também é necessário ao artista.
A etapa que se sucede é a rubedo. É o surgimento do sol, onde o fogo irá transformar,
é o momento do vir-a-ser, é o aquecimento intenso que irá unir o casal de opostos. É neste
momento que a obra passará por uma prova final, podendo permanecer intacta, ou não
suportando o calor, explodindo por ter contido bolhas de ar. É o momento da espera.
Para os alquimistas, os fornos são semelhantes à úteros, e é o fogo, com o calor
adequado a cada operação, que transmuta. “Não há obra alquímica sem o fogo, sem energia
nada se transforma” (MELONI, 2005, p. 49). O processo de desenvolvimento/individuação é
um caminho que não segue em linha reta. Segundo Jung (1990, p. 39), é aparentemente
cíclico em movimento espiral, um processo de transformação, presentificado por meio dos
sonhos.
Os temas dos sonhos sempre reaparecem depois de determinados intervalos,
sob certas formas que designam à sua maneira o centro [...] Os sonhos
enquanto manifestações dos processos inconscientes, traçam um movimento
de rotação ou circumambulação em torno do centro, dele se aproximando
mediante amplificações cada vez mais nítidas e vastas.

Através do sonho, imaginação e experiência criativa, é possível tomarmos consciência
dos nossos conteúdos inconscientes. Segundo Boehme e Paracelso, a imaginação,
diferentemente da fantasia, cria libertação e cura. “É bem possível que a contemplação de
uma situação exterior com a visão imaginativa ative um processo transformador e curativo
que afete diretamente a situação” (apud RAFF, 2002, p. 77).
A argila, ao ser entregue às nossas mãos, pode ser “um tema de devaneio sem fim, [...]
a argila matéria ambígua onde vê unir-se a terra e a água.” (BACHELARD, 1997, p. 116) e
encaminha o modelador à descoberta das possibilidades “diante de seu bloco de argila
encontra a forma pela deformação” (p. 113) e é a mão “que ajuda a conhecer a matéria em sua
intimidade” (p. 25).
O calor das mãos esquenta a massa fria ou a massa fria abre-se em calor ao
homem. Na conjunção de masculino e feminino, calor e frio são unidos.
Sentimos o fogo do barro em nós e uma ação transformadora interfere em
nosso ser e numa alegria profunda o descobrimento de nós capta o
desconhecido da matéria e nosso ser é capturado pelas mãos (GOUVEIA,
1989, p. 104)

40

É esta a relação que se estabelece entre autor e obra no processo alquímico- da mesma
forma que ao dar forma, o autor se transforma. “Desde os tempos mais remotos a alquimia
apresentava um duplo aspecto: por um lado a obra alquímica prática no laboratório e por
outro, um processo psicológico, em parte consciente e psíquico, e em parte inconsciente e
projetado nos processos de transformação da matéria” (JUNG, 1990, p. 282).
O modelador, ao se conectar com a argila, busca “intuitivamente se conectar com o simesmo e com sabedoria do inconsciente a fim de vir a ser aquilo que de fato ele é. Ao
transformar-se ele encontra a si mesmo na terra mater” (GOUVEIA, 1989, p. 61).
Segundo Meloni (2005, p. 44), o opus (trabalho) alquímico é o conhecimento de si
mesmo e engloba o conhecimento de Deus e a união do espírito à matéria, denominado “Unus
Mundus”. “A idéia de unus mundus baseia-se na suposição de que a multiplicidade do
mundo empírico repousa sobre uma unidade subjacente e de que dois ou mais mundos
fundamentalmente diversos não existem lado a lado, ou misturado um com o outro. Ao
contrário, todas as coisas diferentes e divididas pertencem ao mesmo e único mundo” (JUNG,
apud SILVEIRA, 2006, p. 160).
Segundo a visão junguiana na busca (espiritual/psíquica) por encontrar o “espírito
mercurial” na matéria, os alquimistas acabavam por encontrar a si-mesmos. “Jung concluiu
que o próprio processo de individuação poderia ser visto refletido nos termos alquímicos e em
todo imaginário simbólico, embora a grande parte dos alquimistas ignorasse o jogo de
projeções em que estavam imersos” (MELONI, 2005, p. 44).
A base da alquimia é a obra (opus), e a base do opus é a prima materia que
escolhemos para transmutação na pedra filosofal (si-mesmo): a argila.
De acordo com a autora, é possível fazer analogia dos três estágios do opus alquímico:
nigredo, albedo e rubedo com o trabalho da cerâmica. “O resgate da Alquimia para a
psicologia analítica nos permite encontrar na relação com a matéria, imagens nascidas do
interior do homem e que nos trazem um paralelo com o processo de análise em um processo
químico de transmutação da matéria” (p. 46).
O nigredo era a redução da matéria a sua condição primordial, um estado caótico,
“massa confusa” que contém em si todos os elementos” (JUNG,1990, p. 336). Para os
alquimistas o nigredo estava associado à cor preta, produzida pela separação dos elementos
através de diversos processos (divisio, putrefactio, solutio, separatio). “Se o estado de divisão
se apresenta de início, como acontece algumas vezes, então a união de opostos (chamado
coniugium, matrimonium, coniunctio, coitus) seguindo pela morte do produto da união:
(mortificatio, concinatio, putrefactio) e seu respectivo enegrecimento” (p. 244) e assim
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“depois transformá-la de diversas maneiras, até que ela se transmutasse na pedra filosofal”
(RAFF, 2002, p. 22).
Em termos psicológicos este é “um estado de dissociação das energias no qual nos
deparamos com nossa sombra e a conseqüente dor psíquica do reconhecimento do lado
desconecto que precisa de integração”(MELONI, 2005, p. 46).
A partir do enegrecimento, o próximo estágio é o albedo – estágio de purificação e
embranquecimento.
A lavagem (ablutio, baptisma) conduz direto ao embranquecimento,
ou então ocorre que a alma (anima) liberta pela morte é reunida ao
corpo morto e cumpre sua ressureição; pode dar-se finalmente
múltiplas cores (omnes colores) – ‘cauda pavonis’ (cauda do pavão)
– conduzam à cor branca, uma, que contém todas as cores. Trata-se
do estado lunar ou prata (JUNG,1990, p. 336).

Com relação às questões de ordem psicológica seria o momento “da catarse,
clarificação e conexões psíquicas necessárias à ampliação da consciência, bem como o
confronto com a contra-sexualidade (anima-animus). Como a luz que nasce da escuridão,
momentos de luz são lançados” (MELONI, 2005, p. 46).
Desejando transformar metal em ouro, muitos alquimistas sujeitavam esta matéria
neste estágio a uma segunda morte, para retornar novamente a vida em outro estágio. Este
terceiro estágio era indicado pelas cores: citrinita, vermelha, dourada e amarelada.
Para a psique seria o momento de educação, auto-educação, o
compromisso ético de transportar para a vida o conhecimento
adquirido. A personalidade madura é conseqüência do trabalho
realizado, o opus alquímico, com o nascimento do Homem Interior
ou o reino de Deus em nós. A iluminação, [...] a integração
masculino/feminino, espírito/matéria, micro/macrocosmo. (p. 47)

Esta é a possibilidade que nos oferece a arte, o reencontro com a a realidade e vivência
interna de cada um, onde o sujeito se vê “frente a si mesmo” (MELONI, 2005, p. 15).
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CAPÍTULO 3
3.1 Arteterapia

(Imagem 15)
O CENTRO

O uno é o múltiplo e o múltiplo é o uno(Beuys)
A Arteterapia vem ao longo dos anos se configurando e tomando corpo, delimitando e
organizando sua área de conhecimento, que é específica. Como nos aponta Philippini (2004),
tem sido este um lugar de encontros e desencontros, onde conceituar torna-se uma árdua
tarefa . Árdua por ser este espaço um espaço de ação terapêutica abrangente e holística, não
podendo ficar restrita apenas a um campo do saber. Podemos considerar, segundo a autora,
arteterapia como um processo terapêutico que ocorre através da utilização de modalidades
expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas, configurarão uma produção simbólica
com inúmeras possibilidades plásticas que, gradualmente com as informações provenientes de
níveis mais profundos da psique, serão apreendidas pela consciência.
Ainda de acordo com a autora, para simplificarmos, é possível empregar a expressão
“terapia através da arte” embora seja necessário delimitar arte, como processo expressivo, da
forma mais ampla que se puder concebê-la. Assim não se estará abordando questões de ordem
estética, técnica ou acadêmica, nem vinculações do processo criativo a qualquer escola
artística.
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Em Arteterapia, o trajeto é marcado por símbolos particulares que assinalam,
informam e definem sobre os estágios da jornada de individuação de cada um. Segundo
Ciornai (2004), arteterapia é o termo que designa a utilização de recursos artísticos em
contextos terapêuticos. Esta é uma definição ampla, pois pressupõe que o processo do fazer
artístico tem o potencial de curar, principalmente quando o sujeito é acompanhado por um
arteterapeuta experiente, que com ele constrói uma relação que facilita a ampliação da
consciência e do autoconhecimento, possibilitando mudanças.
É um campo de interface com especificidade própria, pois não se trata de simples
“junção” de conhecimentos de arte e de psicologia. Isso significa que não basta ser psicólogo
e “gostar de arte” ou ser artista ou arte-educador e “gostar de trabalhar com pessoas com
dificuldades especiais”.
Segundo a AATESP (Associação de

Arteterapia do Estado de São Paulo), a

arteterapia,
insere-se dentro de um contexto de exploração criativa e
valorização do sensível, viabilizado por meio da utilização dos
recursos artístico-expressivos. Desta forma, a interação inata entre o
sujeito e o mundo dos fenômenos é descoberta (ou resgatada) e
integrada por meio do ato criativo e do produto da criação no
contexto propício ao desenvolvimento do sujeito e dos
acontecimentos, ou seja, no contexto arteterapêutico. O universo da
arte é fonte de transformações, e o sujeito criador – aquele que dá
forma ao informe. Nessa conexão, a vida tende a pulsar e
possibilidades várias de compreensão da natureza das coisas e do ser
humano fazem-se iminentes. Sendo assim, a arteterapia caracterizase por possibilitar, que qualquer um entre em contato com seu
próprio universo interno, com aqueles que estão à sua volta e com o
mundo. À medida que a emergência da expressão se mostra cada vez
mais indispensável, tanto mais o sentido da vida torna-se evidente e,
conseqüentemente, o despertar do desejo de como aprender a lidar
com os problemas, com os medos, com as deficiências, de modo a
tornar os pensamentos e os atos mais consonantes com o viver pleno

(2008)
Na definição da AATA (Associação Americana de Arteterapia apud CIORNAI, 2004,
p. 8)
a arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo
envolvido na atividade é terapêutico e enriquecedor da qualidade de
vida das pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade
artística no contexto de uma relação profissional por pessoas que
experienciam doenças, traumas ou dificuldades na vida, assim como
por pessoas que buscam desenvolvimento pessoal. Por meio do criar
em arte e do refletir sobre os processos e trabalhos artísticos
resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de si e dos
outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor com sintomas,
estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos,
cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer
artístico.
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Para Souza (2008, p. 2), “a arteterapia é o uso da arte como base de um processo
terapêutico, que visa estimular o crescimento interior, abrir novos horizontes e ampliar a
consciência do indivíduo sobre si e sua existência. Utilizando-se a expressão simbólica, de
forma espontânea, sem preocupar-se com a estética, através de modalidades expressivas como
pintura, modelagem, desenho, expressão corporal, fotografia, entre outras”. Através da
arteterapia têm-se como finalidade a expansão da consciência, reconciliação de conflitos
emocionais, autoconhecimento e de se desenvolver pessoalmente.
Para Guttmann (1997, p. 35), “todo ser humano pode tentar buscar sua essência
poética através da arte, basta procurar os recursos, as oportunidades e necessidade deste
caminho [...] Descobrir-se através da arte é tão rico e profundo como qualquer descoberta,
mas este percurso é único enquanto imagens, símbolos e metáforas”.
É nesta direção que caminha o pensar de Arcuri (2006), que traz a arte como
ferramenta de trabalho libertando as qualidades do indivíduo na práxis da vida, criando um
canal entre os conteúdos conscientes e inconscientes ao longo da existência.
Desta maneira, se no setting terapêutico utilizarmos as diferentes formas de expressão,
podemos ampliar a possibilidade do surgimento de imagens, sentimentos e pensamentos,
retirando a nebulosidade e dando clareza, tornando-as visíveis.
De acordo com a autora, a arteterapia “amplia e desdobra o potencial do processo de
criação do ser humano, como num processo alquímico” (p. 21).
Para Langer (1980), a obra de arte é intrinsecamente expressiva, está destinada a
abstrair e apresentar formas para a percepção - formas de vida e sentimento, atividade,
sofrimento, individualidade – por meio das quais concebemos essas realidades, ou, de outro
modo, podemos apenas sofrer cegamente.
Gouveia (2008), em entrevista à revista Rubedo, nos aponta a arte como
possibilitadora de "construção do ser", a arte primeira, não a arte de se fazer um objeto de
arte, mas a arte de construção do sujeito mesmo, como no pensamento grego. O que está em
pauta, o objeto concreto acaba nos levando à necessidade de querer "fazer saúde" e não se
instalar numa atitude passiva de "falar saúde". E "fazer" é uma questão de potência, de
construir o nosso processo de individuação no mundo com nossas próprias mãos. É
literalmente colocar a mão na massa.
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Não há dúvida, o melhor objeto é aquele que se deixa manusear pelo
instinto criativo do analisando. Quanto menos forma, melhor”. As
formas muitas vezes poluem a matéria prima de que é feito o desejo
do analisando. Para o autor, a argila é uma grande mediadora de
imagens e de emoções. Como o objeto do jogo (objeu) é um objeto
que precisa ser usado primeiro pelas mãos e só depois racionalizado,
quanto mais ele for um objeto que contenha os quatro elementos
(terra, ar, água e fogo), mais a psique grudará nele em busca da
imagem criativa. Só assim, ele se transformará num instrumental de
trabalho do analista. Será, então, um objeto diferente, um objeto que,
incluído no setting, expandirá os meios de simbolização. O
importante é que o analista e o analisando, se sintam à vontade com
o objeto (p. 9)

De acordo com Andrade (2000, p. 125) a livre expressão das imagens internas
possibilita a transformação do indivíduo, “ao conhecer aspectos próprios se recria, se educa e
sobretudo pode experimentar inserir-se na realidade de uma outra maneira nova”.
É relevante entender que podemos pensar a arte como forma expressiva que se estende
a todas as criações da vida. Assim como propunha Beuys (apud MELONI, 2005, p. 5) que
“acreditava que mais importante que a obra é o ato, o processo na direção de alguma coisa
que não mais precisava ser necessariamente formalizada num produto [...] , a arte como
totalidade da vida”. Ao conceber “cada ser humano é um artista – a estética é o ser humano”
ele amplia o conceito de arte. Para ele “arte é a vida” e este pensar filosófico deve interessar
ao universo da arteterapia .
Como nos aponta Leite (2004),
como compreender que não é só o artista que faz arte ou que a
expressão é confinada a poucos? O que nos interessa perceber é que
por trás de cada atividade há um agente. E se cada agente é uma
totalidade em si, há pois um pouco de terapia, de didática, de arte e
essencialmente há expressão em cada tarefa realizada.

A arteterapia é o convite do qual nos fala Paracelso “quer tenhamos consciência ou
não o nume está presente no mundo das coisas. Para se ter uma visão encantada, talvez
precisemos aguçar nossas percepções, de modo que possamos ver a centelha de divindade no
mais ordinário dos objetos” (MOORE, 1999, p. 379)
Para se validar esse humano-artista é preciso um meio capaz de fazer gerir processos
de transformação (da matéria) e sua reverberação no humano. Na arteterapia, a pintura se
propõe a isso, bem como o desenho, a modelagem, entre outras técnicas e, finalmente, o
torno.

46

3.2 O Torno e suas possibilidades no setting arteterapêutico

imagem 16

Oleiro Medieval
Palavra que foi dirigida por Iahweh a Jeremias:
“Levanta-te e desce á casa do oleiro: lá te farei
ouvir minhas palavras”. Eu desci à casa do
oleiro, e eis que ele estava trabalhando no torno.
E estragou o vaso que ele estava fazendo, como
acontece à argila na mão do oleiro. Ele fez
novamente um outro vaso, como pareceu bom
aos olhos do oleiro.” (Jr. 18 1-4)
O torno elétrico vem sendo utilizado para produção cerâmica há muito tempo. Antes
de se tornar elétrico sua roda era movida através dos movimentos de perna do torneiro/
ceramista.
Utilizado para produzir peças artísticas ou utilitárias, vem ao longo do tempo se
perpetuando por seu uso técnico e preciso. Tortoni (2007, p. 1) nos situa historicamente
dizendo: “O uso do torno na produção de cerâmica já foi identificado por arqueólogos em
peças de cerâmica de mais de 3.000 anos de existência. Peças torneadas fazem parte da
história da cerâmica tanto quanto da história da humanidade.” Já para Lynggaard (1976), os
chineses inventaram o torno na Idade da Pedra e há mais de 4.000 anos os egípcios sabiam
fazer esmalte.
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O torno foi provavelmente uma das primeiras tecnologias desenvolvidas para a
produção em grande escala. Com ele, uma pessoa poderia, sem maiores dificuldades, produzir
recipientes para toda uma comunidade.
Tortoni (2007) explica que as peças feitas no torno possuem uma constituição do tipo
“monobloco”, sendo produzidas a partir de uma única porção de argila que vai sendo torneada
e modelada até atingir a forma desejada. Essa estrutura monolítica dá às peças torneada uma
resistência enorme, uma capacidade de trabalhar homogeneamente na secagem e de resistir
melhor às perdas por rachaduras e rupturas na queima. Outra característica, ainda mais típica
do torno, é que
as partículas da argila sofrem uma orientação no sentido da rotação
do torno, produzindo algo parecido como a trama formada pela
superposição de escamas de um peixe. Este fenômeno se processa no
momento em que a peça está passando pelo primeiro estágio do
torneado, que é a centralização da argila no torno. Este efeito
microscópico de orientação das camadas empilhadas confere a peça
uma resistência ainda maior, frente a todas questões relativas à
secagem, empenamento, deformação, ruptura, encolhimento e
queima (p. 1).

A estabilidade no controle da argila não existe. O tempo todo ocorre momentos de
equilíbrio e desequilíbrio, que vão sendo harmonizados. As energias masculinas e femininas
são acionadas, força e delicadeza, vigor e suavidade, estes movimentos contínuos de luz e
sombra, de opostos é que faz nascer o objeto, as imagens, sensações e sentido. “Tornear é usar
o instinto, que nós seres modernos estamos perdendo ou abandonando em troca de novas
exigências intelectuais” (TORTONI, 2007, p. 2).
Ao entrarmos em contato com o torno é possível fazer o resgate de habilidades que são
ancestrais, tanto quanto à fome , a sede e o caminhar.
O oleiro desenvolve um toque especial para desnudar e conhecer a
argila, sua textura, ponto de umidade e homogeneidade, uma vez que
para o seu trabalho isso é vital. Seu olhar se torna mais aguçado,
especialmente sensível ao universo das proporções sutis, onde
pequenas mudanças na forma podem melhorar ou destruir o desenho
de uma peça. Ele também desenvolve um sentimento de desapego
muito grande em relação a suas peças, conquistando uma profunda
sensação de plenitude. (ibdem p. 2)

Ele ainda nos lembra que existe outro aspecto que nos passa totalmente despercebido,
mesmo quando observamos a louça cerâmica durante anos. Tipicamente as peças torneadas
possuem formatos cilíndricos, esféricos, circulares, arredondado. Essas formas fazem com
que as peças torneadas sejam fisicamente muito mais resistentes, pois sem pontas e arestas,
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elas se preservam muito mais durante os anos de uso. Além disso, qualquer força aplicada
sobre a peça, como uma pancada, transmite-se pelos lados da peça e acaba se anulando no
extremo oposto da peça.
Para Arnheim (1988, p. 105), tigelas e pratos são redondos para que se possam mover
suavemente no espaço. O uso de objetos utilitários e funcionais do nosso uso cotidiano, como
pratos, copos, jarras entre outros em forma arredondada nos remete a peças torneadas que
embora não tenham sido elaboradas no torno, pois a maior parte da nossa louça doméstica é
produzida a partir do uso de argilas líquidas em moldes de gesso nos remete ao feito à mão,
artesanal.
O que no torno nos chama a atenção é seu princípio singular. Uma vez colocando à
argila na roda, esta massa estará sujeita não só à movimentação e calor das mãos, mas o
usuário terá, também que entrar em contato com o princípio do equilíbrio das forças opostas.
a força centrípeta do peso da argila, a força centrífuga da rotação do
torno, a força mecânica ascendente das mãos do ceramista e a força
descendente da gravidade, travam uma luta para se impor. Se
alguma delas conseguir a supremacia a peça será destruída. Só o
equilíbrio entre essas forças componentes, resultará na construção de
um objeto torneado. E que jamais esse equilíbrio se confunda com
estabilidade, posto que o oleiro durante o torneado sai de uma
postura bruta no início, onde tem que usar a força para centrar a
massa disforme de argila, para uma postura delicada ao final do
torneado, onde ele deve tocar delicadamente a peça, pois ela está
amolecida pela umidade. (TORTONI, 2007)

O ato de tornear é um caminho do meio, segundo o budismo. É neste encontro de
energias opostas, independentes das questões de ordem técnica, que o torno nos possibilita
vivenciar na massa questões de ordem plástica que com certeza interferem em um movimento
interno.
Ao tornear é necessário manter postura corporal, posicionamento dos braços e mãos de
forma a garantir a força e leveza nos movimentos das mãos em interação com a argila. Ao
sentar em um banco, posicionando pernas e coluna, percebemos que o corpo se mantém com
sua base da coluna ou região inferior da pelve apoiada, nos remetendo à postura favorável
para alinhamento dos chackras.
Na Índia a composição hinduísta antiga, o corpo humano é composto
de sete invólucros ou camadas (...) os chackras são pontos de
convergência (...) das forças vitais, a palavra significa ‘roda’ em
sâncrito (...) os sete chackras principais são centros de consciência e
devem ser imaginados como vórtices ou turbilhões de matéria etéria.
(PENNA,1993, p. 73)
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Através do nosso corpo podemos sentir a dança da argila e da água e dançamos
juntos. Na postura necessária para executar o torno, nossas pernas ficam abertas e se
encaixam a ele e assim estabelecemos nossa base (chackra básico: governa a coluna espinal,
rins e as glândulas supra-renais). Este ponto de acordo com a fisiologia hindu, é um centro de
energia, “por estar próximo a uma rede nervosa, no cóccix, entre ânus e a uretra, tendo
conexão com toda a coluna espinal e com glândulas supra-renais. A Kundalini reside no
Muladhara na forma de uma serpente ígnea enrolada” (p. 75).
Os chackras são pontos ocultos de junção dos canais sutis (nadis)
por onde [...] circula energia vital. Esses centros de consciência da
fisiologia mística, superpostos ao longo da coluna vertebral até o
topo da cabeça, podem ser qualificados de turbilhões de matéria
etérea (avas). É no centro psíquico inferior, o Muladhara, que
desperta a Kundalini, forma de energia estática. (CHEVALIER,
1982, p. 231)

(Figura 17) -

Os chackras

Por isso, o uso do torno dentro de uma abordagem terapêutica, apresenta-se como uma
ferramenta que vem agregar possibilidades de vivência do sensível e favorecer o contato com
os contéudos internos, através de imagens, símbolos ou insights, levando-se em consideração
a postura que se toma ao sentar-se diante dele, havendo assim uma integração entre homem e
máquina, tendo a argila como elemento de ligação.
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Ao nos apropriarmos do torno com este foco e olhar, podemos trazer para o setting
terapêutico o movimento, o centro, a forma mandálica e vivenciar a transformação alquímica.
O torno transforma-se com a água, a argila úmida e nos faz penetrar nas profundezas
da matéria e nas nossas próprias, fundindo nossa impressão e possibilitando o encontro de
todos os elementos alquímicos que os compõem.
Através desse processo de concentração de energia, movimento, execução e a obra, é
necessário adentrar ao imaginário.
Na relação dialética com o qual ele se relaciona, ambos “objeto
material” e Homem, em meio a uma energia conjunta, fundem-se
num processo criativo e gratificante. Algo da natureza do homem, de
sua natureza inconsciente, alia-se à inconsciência da própria matéria,
do Objeto material, e acultura-se (GOUVEIA, 1989, p. 29).

A preocupação em centrar o barro para iniciar a peça, não se faz necessária, pois a
centralização pode ocorrer intuitivamente de acordo com o processo no torno. A centralização
da argila no torno pode ocorrer num segundo momento ao se retrabalhar a peça de acordo
com a vontade da pessoa.
Empiricamente, a partir de minha experiência no torno, observo que a criação está sob
um eixo: o eixo de postura corporal, eixo da roda que se movimenta e o eixo simbólico.
Pode-se observar, a partir dos depoimentos de pessoas que tiveram experiências com o
torno, de uma sensação de bem-estar e centramento, intensificados pelo rodar no torno, em
busca de um eixo.
O aspecto relevante a ser considerado aqui é que, por meio de ordenações, se
objetiva um conteúdo expressivo. A forma converte a expressão subjetiva em
comunicação objetiva. Por isso, o formar, o criar é ordenar e comunicar...em
sua estrutura a forma encerra sempre um conteúdo significativo ( ibdem p.
34).

O eixo pode não ser visível, apenas imaginado, mais está lá. Como diz Ruland (apud
JUNG, 1994, p. 290), “ a imaginação é o astro no homem” e Jung (1994, p. 290) continua
“...assim sendo, o imaginatio ou ato de imaginar também é uma atividade física que pode ser
encaixada no ciclo das mutações materiais”.
Muitas vezes a peça pode tornar-se pesada devido ao volume do barro, isto pode
ocorrer na modelagem manual ou no próprio torno, mas até o critério técnico de “ocar” a peça
deve ser repensada, à medida que este objeto é portador de grande conteúdo simbólico. As
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pessoas muitas vezes não querem “retirar” o que está ali, e assim assumem o risco de possível
avaria (quebra/rachadura).
Pela prática terapêutica do uso do torno, procura-se “zelar” pelas emoções que ali se
encontram. Quando há consentimento por parte da pessoa e procurando preservar aquele
momento, fazemos pequenas perfurações na base da peça para evitar essas avarias. Desta
forma, assim como na vida, o risco é necessário e faz parte de nosso dia a dia, assumindo
mesmo que nesta pequena proporção, ter às mãos as rédeas do processo/vida.
Roda Mundo...
Você roda e me localizo.
Viro meu centro ,
sou o centro e me centro.
Você rodando, eu não me perco.
É como se eu brincasse de roda
roda pião
com uma grande amiga,
exausta de tanto rodar paro e suspiro
com alegria e vigor.
Roda amiga... faz meu sorriso,
sinto minha pele,
encontro o barro frio, mas me aqueço estou presente.
Sinto o vento, ele agita meus cabelos e pensamentos
Vejo o arco-íris que sai de você.
E eu no centro,
me
centro.
(Virginia Pirondi)

O que ocorre com freqüencia é que encontramos as resistências ao nos soltarmos
diante da perspectiva de não conseguir o controle sobre o objeto, “a consciência levanta
inúmeras objeções e de fato parece freqüentemente ansiosa por apagar a imaginação
espontânea, apesar do firme propósito e da intenção de permitir que o processo psíquico se
desenrole, sem interferência.”(JUNG, 1990, p. 33).
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As maneiras de obter-se as fantasias variam de indivíduo para
indivíduo. Muitos preferem escrevê-las, outros acham mais fácil
visualizá-las, desenhá-las, pintá-las visualizando ou não. Se o
espasmos da consciência for excessivo, somente as mãos conseguem
fantasiar, modelando ou desenhando formas que às vezes são
totalmente estranhas à consciência. (p. 34)

O ato de modelar, no torno, dá autonomia às mãos, distanciando-se sobremaneira do
crivo racional. Fazendo isso, a pessoa se entrega ao movimento mecânico do torno, como se
fosse o próprio motor da vida. Deixando-se então, levar pela fantasia, acessa-se mais
enfaticamente a verdade de cada um e, por isso, o valor terapêutico do uso do torno.
Assim enquanto experiência de arte, o torno pode nos possibilitar criar e “ao criar,
saímos do real, cotidiano, físico, material, para nos transportar de uma maneira livre e
imaginativa a esse mesmo real” (MELONI, 2005, p. 4); porque “se existe um lugar onde não
se deve desconsiderar subjetividades e interiorizações é em Arte. E arte não é algo que se
reduz a materialidades, mas sim se vale destas para ir além do homem”(BOCCARA, apud
MELONI, 2005, p. 5).
Certamente, na obra está toda a vida de um autor, mas esta é uma
presença muito especial: não presença de fatos e atos singulares,
reconstruíveis numa biografia, mas presença de uma personalidade,
de um caráter, de uma substância espiritual, tal como pouco a pouco
formou-se no curso da vida. (PAREYSON, 1989, p. 78)

Através deste caminho do tornear podemos abrir novas janelas da vida para criação de
novas obras e marcas pessoais de existência.

53

CAPÍTULO 4
4.1 O torno e o grupo arteterapêutico

(Imagem 18)

Mandala L.
Quando eu digo que toda a gente é artista eu
quero dizer que cada um pode concentrar a sua
vida nessa perspectiva: pode cultivar a
artisticidade tanto na pintura como na música,
na técnica, na cura de doenças, na economia ou
em qualquer outro domínio. (Beuys)
O torno foi o grande estímulo para que eu procurasse a arteterapia. Tinha meus
pressupostos bastante intuitivos, enquanto educadora e ceramista de uma nova dimensão que
o torno livre tocava nas pessoas, mas não tinha respostas. Não posso afirmar que hoje eu já as
tenha, mas ao adentrar no universo da arteterapia pude perceber com nuanças mais fortes e
claras a importância da arte e da própria argila enquanto possibilidades terapêuticas e
intermediárias de uma conversa com nossa mais profunda essência.
Ao mergulhar na arteterapia e iniciar o grupo de estágio não só contei com as
supervisões, quis também vivenciar meu próprio processo terapêutico em arteterapia, o que
foi proveitoso e muito profundo.
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Ao nomear o uso que eu fazia do torno, enquanto torno livre, tinha a intenção de
possibilitar a vivência com maior ludicidade e descompromisso, o que sabia ser possível e
extremamente agradável. Apesar de ter feito dois anos de aula de torno com Mestre Lelé –
São Paulo, não estava e não me sentia qualificada para ministrar aulas de torno. É preciso
alguns anos para se dominar a técnica e a precisão necessária.
Como nos diz Bachelard (2001, p. 76) enquanto “criança, éramos pintor, modelador,
botânico, escultor, arquiteto, caçador, explorador. E o que aconteceu com tudo isso? Há no
entanto um meio, mesmo na maturidade, de reencontrar essas possibilidades perdidas”.
Era assim que me acenava a possibilidade do torno, à medida que várias pessoas iam
experimentando. Os comentários reforçavam a possibilidade terapêutica que o torno oferecia.
Desta maneira tendo vivenciado com o grupo de mulheres o processo de estágio não poderia
deixar de vivenciar esta atividade.
Acredito que o torno pode ser um instrumento no setting arteterapêutico possibilitando
uma dimensão que outras ferramentas não oferecem, pois nele temos o movimento, o rítmo e
a oposição das forças centrípeta e centrífuga com a qual o artista precisa manipular para
manter a estrutura da obra que está confeccionando.
quando o artista não está preso às severas restrições do ego, ele entra
em estado alterado de consciência, onde o palavreado constante da
mente racional se apaga. Ele pode sentir-se totalmente presente no
momento, inconsciente da passagem do tempo, possuído por uma
forte emoção ou estar num vazio de existência. Quando a mente está
num estado alterado (alterado significando diferente da consciência
racional controladora do ego), é capaz de acessar impulsos da mente
inconsciente e do campo transpessoal da Inteligência Maior.[...]
Esses impulsos podem manifestar-se numa variedade de modos:
pensamentos intuitivos, insights, um desejo forte de fazer alguma
coisa sem saber por quê, experiências espirituais e excepcionais, etc.
Pessoas que recebem impulsos podem espontaneamente expressar
suas inspirações em imagens simbólicas e outras formas criativas
(BELLO, 2007, p. 25-6).

Desta maneira o que proponho basicamente com esta abordagem para o torno, que
denomino de torno terapêutico, é o “soltar as rédeas da consciência impaciente, sem o que
aparecerão resistências obstrutivas. Mas depois de cada observação da fantasia espontânea é
preciso descartar-se novamente da atividade da consciência” (JUNG, 1990, p. 33).
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4.2 Histórico
O grupo formado por seis mulheres, compreendeu a faixa etária entre 37 e 61 anos. Ao
final desse processo, foram realizados encontros individuais, de onde foram extraídos os
depoimentos. Estes encontros individuais foram realizados entre os meses de junho e julho de
2008.
Antes porém, esse grupo passou por um processo longo de trabalho arteterapêutico,
enfocando uma multiplicidade de possibilidades artísticas, estendendo-se entre os meses de
agosto de 2007 até maio de 2008.
É importante destacar que embora tenha terminado o grupo em maio (para efeito do
estágio), as mulheres continuaram com a proposta de encontros mensais, organizados por elas,
pois desejavam realizar um projeto específico: pintura coletiva sobre tecido.
De acordo com a proposta, cada uma escolhe o que quer que seja pintado pelo grupo e todas
providenciam as tintas. No primeiro encontro foi pintada a colcha de uma das mulheres.
A idéia que moveu essa ação foi a descoberta, através de um trabalho coletivo
realizado durante os encontros, da riqueza dos traços e cores obtidas pelas diferentes formas e
intervenções individuais.
Através do trabalho realizado com esse grupo em arteterapia, foi possível perceber a
dinâmica da cena arteterapêutica, que inicia-se antes da abertura e perdura por tempo
indeterminado; e a “energia desprendida sensibiliza não só todos os participantes, mas o local
onde se realiza, bem como os objetos existentes no setting e os produtos artísticos – fruto da
ação criativa objetivada” (LEITE, 2003, p. 180).
Cumpre destacar que, ainda segundo o autor,
a razão do grupo arteterapêutico é resgatar a relação vital entre
polaridades diversas, tendo no sujeito catalizador – mas também
emissor de estímulos, pertinente à condição de completude de seu
ser. As dimensões inseridas nessa problemática podem então ser
grosseiramente identificadas enquanto individual, coletiva e
universal (ou cósmica) (p. 180).

A partir de um procedimento padrão, cada uma das integrantes do grupo passou pela
experiência do torno. O tempo utilizado com cada uma delas foi em média de uma hora e
meia e como fechamento do processo, foi realizado um encontro coletivo onde todas puderam
expor suas impressões sobre a experiência.
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4.3 Depoimentos
Os encontros para realizar a atividade com o torno foram divididos em seis momentos.
1º. momento:
Chegada: a participante relatava seu cotidiano e desafios atuais.
2º. momento:
Instruções sobre o procedimento a ser seguido.
3º. momento:
Relaxamento.
O relaxamento foi realizado com a pessoa sentada em uma cadeira, da maneira que se sentisse
mais confortável. Que fechasse os olhos, respirasse suavemente, que ouvisse os sons externos
e depois internos, que sentissem as partes do corpo (seqüência das cabeças aos pés),
percebesse a temperatura e sons do corpo. No momento seguinte, que sentisse sua presença no
ateliê, até finalmente abrir os olhos.
4º. momento:
Modelando a grande bola de argila.
A participante é requisitada a manipular a argila integrando-se a ela. Começa por dar uma
forma de bola e sentindo-se parte da argila.4
5º. momento:
-Torno (girando em sentido anti-horário):
Ao sentar-se no torno, já com o avental apropriado, recebia as seguintes instruções:
o câmbio pode ser manipulado com o pé ou mão (mesmo com a mão suja).
* a velocidade a ser utilizada será a média (metade do percurso do câmbio), que
poderá ser modificada a qualquer tempo.
* posicionar sua bola de argila no centro do torno.
____________________
4 No momento da utilização do torno, foi colocado um cd que complementasse a paisagem sonora que já existe no ateliê :
sons de pássaros.
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* pode-se usar a esponja e ferramentas se houver necessidade.
* não se preocupe se vai sujar, ou vai espalhar água com argila.
* a proposta é para soltar-se e “brincar com a argila” sem se preocupar com o que irá
acontecer.
*quando sentir que chegou ao final da experiência, pare. É o seu tempo.
6. momento:
Questionário aplicado após o uso do torno. 5
Como você sentiu-se ao mexer no torno?
Como você sentiu seu corpo durante o momento que mexia o barro?
Como ficaram os pensamentos, idéias, imagens?
Você sentiu-se entrando dentro do barro?
Você acha que encontrou um centro no que você fez?
Sentindo você agora, existe alguma diferença em você e/ ou no seu corpo depois do torno?
Qual?
Você gostou desta experiência?
É importante destacar que todos os encontro inteiro foram gravados para que os depoimentos
pudessem ser transcritos na íntegra, sem correções, nem interferências. A parte inicial de cada
encontro foi resumida, pois o foco está na vivência da atividade.

____________________
5 As perguntas descritas foram referências para todas as participantes que passaram pela experiência do torno. No entanto
foram introduzidas novas questões para cada uma delas com o intuito de ampliar e aprofundar o diálogo de modo
individualizado.
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A. idade, 54 anos.
Casada, dois filhos.
30/06/2008
Após colocar algumas questões que vinha vivendo com relação a suas filhas, marido e
dificuldade financeira, Z. chorou e disse estar triste. Ela tem estado com muitas dores nas
costas, e atribui a sua nova atividade de trabalho. Ela se sente explorada pelas filhas.
Quando finalizamos os nossos encontros de arteterapia conseguiu um trabalho em um
consultório de psicologia. Ela não havia trabalhado fora. Está gostando de sair de casa e ir
trabalhar. “Se eu tivesse em casa eu tinha pirado”.
Após relaxamento ela modela uma bola de argila.

Após feitura da bola, fomos para o torno e foram dadas as orientações e ela inicia.
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P: Como você se sentiu ao mexer no torno?
R: Gostoso
Eu queria fazer um vaso.
P: Como é isso?
R: Pensei num vaso, quando vi que não ia sair, aí deixei assim.
P: Como você sentiu seu corpo durante o momento que mexia o barro? Doeu as costas? Como
foi?
R: As costas tá doendo um pouco, mas quando eu estava lá, eu tava pensando só lá.
P: Você disse que não gostava de meleca, como foi?
R: Foi diferente, porquê eu percebi que eu gosto de mexer no barro.
P: Você modelou aqui nos encontros de arteterapia...
R: O torno eu nunca tinha feito, nem a modelagem antes daqui.
P: Como foi fazer com o barro em movimento?
R: Achei o maior barato, gostei.
P: Como ficaram as idéias, pensamentos...
R: Nada, nada, nada...
P: Você se sentiu dentro?
R: Não.
P: Qual foi a sensação? Gostou do resultado?
R: Sim. Eu quis entortar, mas depois eu vi que não vai sair, a boca dele é assim (faz
movimento com as mãos, desenhando no ar). É um amassador de alho.
Você perguntou se veio alguma coisa na minha mente, o vaso vermelho veio sim na
minha mente. Eu tenho lá em casa um vaso japonês que eu ganhei da patroa japonesa.
P: Você lembrou do vaso?
R: É o que veio na minha mente
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P: Você queria fazer igual?
R: Quando entortou, aí foi ficando, que ele é torto assim (faz movimento com as mãos e
desenha no ar).
P: Quando você olha para o que está pronto...você vê alguma coisa ou é o amassador de alho?
R: Eu tô achando muito chic, vou por na minha estante. Vai queimar ? Vai pintar igual
os outros?
É vamos queimar e vocês vão poder pintar.
P: Você quando olha para dentro, vê alguma coisa?
R: Não, nada.
P: De como você estava antes de fazer o torno para agora você acha que mudou alguma coisa?
Na cabeça? No corpo?
R: Só melhorou a ira.
P: Onde você sente alívio? Se for por a mão em que parte do corpo que estava pesado? Onde
estava a ira?
R: Ela se levanta e mostra a lombar, e diz: Nas costas.
P: Sua dor nas costas é aí?
R: Quando estou irada é aqui.
Na hora de levantar agora não tive, doeu só um pouquinho.

Observação: Depois disso, ela mostrou algumas manchas na pele , em tom avermelhado, que
mudam de lugar. Ela associou ao stress que ela vive e uma reportagem que ela ouviu. Mas já
procurou assistência médica.
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B. 61 anos
Divorciada, sem filhos.
01/07/2008
Psicóloga, trabalhou na área de propaganda, é aquarelista. Atualmente atende e faz uso da
arte. Já fez aula de torno no final dos anos 80 com Mestre Lelé, durante 2 anos.
“Acho o torno o máximo, mas acho difícil, difícil e revelador”.
“Acho o que isto que deixa a gente um pouco ansiosa, principalmente sabendo que agora este
é um aspecto que vai ser focado. Eu não estou tendo aula de torno”
“Estou à vontade mas tô sabendo disso”.
“quem faz torno tem a avaliação mais precisa de como ela está naquele dia, seu eixo, se está
dentro ou se está fora do eixo”.
Foi dito a participante que eu não era professora de torno e que o objetivo não era o mesmo.
Após relaxamento ela modela uma bola de argila.

Após feitura da bola, fomos para o torno e foram dadas as orientações e ela inicia.
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Durante o processo:
Que linda! Humm. Gostei. Eu gostei e não vou mexer mais. Gostei desta aqui.
Nossa! essa peça esta parecida com a que eu fiz, das irmãzinhas.
-Fale um pouco sobre isto?
Eu fiz um trabalho, nós fizemos um trabalho, que eu escolhi fazer três pecinhas
em argila. Uma delas a primeira, que eu comecei a fazer no início, ela começou mais ou
menos como esta e a intenção eram duas pessoas, parecia a cabeça de duas pessoas,
tinha uma coisa, uma coisa de aconchego, assim (movimenta os braços) entre duas
pessoas.
Eu lembrei, naquele dia o caso das duas freirinhas que tava na mídia, estavam
falando muito, eu fiquei impressionada com aquela história que poderia, com certeza,
ser um ...devia ser um amor entre duas pessoas, eu acho isso.
- Qual é era a história?
Das duas freirinhas que foram enterradas, que eles descobriram lá no mosteiro
de S. Bento, duas freirinhas enterradas...e uma delas.. Você se lembra dessa história?
Quando eles descobriram os esqueletos, tinha uma que estava deitada retinha, e uma
delas parecia que o esqueleto tinha uma inclinação para a direita, era uma sensação...era
uma cena muito bonita.
Eu ouvi, nosso arcebispo, dizendo que aquela uma cena, era uma cena que
representava uma cena de amor muito linda de duas pessoas, mãe e filha...
O fato de ele ter falado, esquentou mais ainda minha curiosidade, porque eu
achei que ele tava querendo, já avaliar alguma coisa sem deixar as pessoas pensarem,
proibindo as pessoas de imaginar que poderia ter havido um amor entre duas freiras.
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Eu sei que quando eu comecei a fazer aqui no torno o que eu tinha feito na
modelagem, ficaram as duas extremamente parecidas com a foto que eu vi na televisão,
mas as minhas não eram esqueletos, eram cabecinhas mesmo!
Parecia mãe e filha, eram duas pessoas, foi um símbolo de amor que eu vi
naquelas coisas.
- Independente da forma? De serem freirinhas?
Independente da forma, tinha uma coisa do amor. Imagina, quando eu pensei nas
freirinhas, que eu vi na televisão, eu falei: Nossa!!, já imaginou? Que amor tão grande
escolher morrer junto? São os grandes temas de amor. A gente já que não
pode...ficaremos juntos.
Eu me liguei naquilo de Romeu e Julieta, das frerinhas...E agora eu vi essa coisa
que me lembrou, não é igual. Mas é uma coisa que eu naquela época tinha dois
movimentos concentrados sempre deste lado, lado esquerdo superior, e que eu acho
bonito, aí eu lembrei também. Agora não me peça para traduzir que não tem tradução
agora pra mim. Acho que é um torto interessante.
-Se você fosse nomear? Nomearia de...
Ciclo da vida.

Olha aqui tem, tem a cabecinha aqui, aqui ta os braçinhos

encolhidinhos e o joelho que ta no cantinho de cá e aí tem uma coisa legal. Tem uma
ligação com o resto, que vai e volta, e volta para esta pessoa e volta para o ambiente e
volta, agora vou ficar voando um pouco.
-Viajando?
Viajando! Acho bonita essa peça.
- E ela assim ta pronta? Parou?
Vou parar. O resto é detalhe de barro. Posso dar uma limpadinha?
-Eu vou retirar e você pode retrabalhar no outro torninho manual.
Lá fora então? Risos
- Não no torninho alí na mesa.
Ta bom.
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Questionário
P: Como você se sentiu mexendo lá no torno?
R: Maravilhosamente bem.
P: Como é a sensação de bem-estar? Corporal?
R: É uma sensação de estar saindo coisas. Ta produzindo, com a sensação de que você
modifica, de um trabalho realizado. Sensação de expressão interna. Eu acho que o
trabalho ele satisfaz quando ele alcança isso. Você se expressa naquilo que está fazendo.
P: Você sentiu alguma coisa no seu corpo?
R: Eu senti medo de estragar o que tava gostando, eu queria ir mais além, mas eu ia
acabar sujando tudo... Eu tinha começado a fazer tudo certinho, achei legalzinho e tudo,
depois não consegui colocar no eixo, conforme eu queria. Eu quero conseguir, acho que é
gostoso quando a gente consegue, fica com uma sensação boa., fica certinho. Mas como
não era essa a proposta, foi diferente, então, a hora que ele saiu e eu me descontrolei ele
acabou ficando bonitinho e eu gostei. Risos. Acho que ficou mais criativo, isso me deixou
satisfeita. Então eu não quero mais, só se eu mudar para outra peça. Essa aqui vai ficar
assim.
P: Você acha que quando você saiu do controle você gostou mais?
R: Muito mais...e você não sabe... o negócio do corpo, mesmo a hora que você pediu para
eu relaxar, eu tava com muita dor no pé. Faz três dias, que eu tô com essa dor no pé,
porque eu dancei, de bota, fazia tempo que eu não fazia isso. Meu tornozelo direito, ta
meio dolorido. Na hora que eu tava pensando lá, tava tentando esquecer o tornozelo,
mais ele me chamava à atenção. E eu não lembrei dessa dor quando eu tava no torno.
P: É uma dor latejante?
R: Ela tá constante. Basta mexer o pé de alguma forma.
P: Você não lembrou da dor?
R: Eu não lembrei! Eu não sei se ela tava lá, se ela foi embora. Agora que eu sentei aqui
e você me perguntou do corpo. Aí eu tem alguma coisa...eu lembrei e me doeu, e resolvi
te falar.
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P: Mas enquanto você estava lá?
R: Nada esqueci. Desliguei totalmente.
P: Como ficaram as idéias, imagens, pensamentos...
R: Não...eu me senti atenta. Ligada, minha cabeça? Não...não tava pensando em nada de
especial. Eu tava ligada no que estava acontecendo na forma, no movimento e na
velocidade, porquê assim...logo que eu sentei, e você falou conecte com o barro, eu
comecei a fazer isso, eu fiquei eu tenho que ficar na sensação do que é. Tentar esquecer
um pouco do que eu já começo. Mesmo assim a gente tenta fazer com o que a gente tem
de pré-requisito, né? Na realidade quando eu senti que tava difícil, colocar no centro,
bati a mão, comecei a soltar a mão, deixei solta. Eu tava muito solta lá. Sei lá...não tenha
nenhum pensamento...eu gravei aquela imagem daquele meu outro trabalho em barro.
P: Você abriu a peça, você se sentiu entrando no barro?
R: Senti que eu tinha que explorar lá dentro, que era legal fazer isso, se eu me senti
inteira entrando? Não, nem tanto. Precisa mais, hein...Eu imaginei que você estaria
pensando nisso..
P: E que às vezes, mesmo que nunca fez, vai por o dedo e abrir, e as vezes você é tentado a
olhar, e fica preso no movimento que você vê dentro...
R: Fiquei um pouco incomodada, a parte do meio alto, tava muito alta, porquê eu tinha
pressionado de mais o barro e voltei para trás.
P: Nesse momento você então tava muito focada no conhecimento que você ...
R: Tava, tava.
P: Tava focada na forma?
R: Tava focada na forma. Ah eu não queria fazer buraco alí, você fica a vontade em
termos, se não quiser que o barro exploda pelos ares. Essa era a sensação
P: Conter uma explosão?
R: De conter uma explosão, se eu fosse, fosse... fosse.. pode ser bem maluca aqui...tem
um limite na?
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P: Quando você para aí, você não quis perder a forma? A imagem?
R: A imagem que eu vi.
P: Que conectou com o outro trabalho?
R: É eu gostei plasticamente, achei bonito. Ah eu lembrei de uma forma que a X, não
queria de jeito nenhum que o prato dela ficasse torto, eu falei pra ela ta lindo torto, e
todo muito falou deixa assim, deixa assim. E depois ela adorou. Eu achei meio parecido,
foi numa situação meio assim, sem querer você entorta.
P: Você consegue encontrar neste trabalho um centro? Fora do padrão do torno tradicional?
R: É aqui. É isto aqui.(mostra parte lateral mais volumosa)
P: Isto tem pulsação?
R: Têm
P: Tem calor?
R: Tem. Isso é uma pessoa. É um elemento vivo. Conectado.
P: Não está sozinho?
R: Não está com outra pessoa, mas não está sozinho.
Aqui tem uma conexão, sai daqui...lembra um pouco um cordão umbilical, mas não é.
É um elo que a gente tem com as coisas, é um conector [...] quando eu tava lá eu senti
uma necessidade de marcar uma coisa espiralada.
P: Você sentiu esse movimento?
R: Eu senti, e ai ele ficou numa fotografia. Eu continuo com a sensação de estar em
movimento. Isso aqui pra mim ainda ta pulsando, tá vivo.
P: Dá sensação de bem-estar?
R: Dá! Dá uma sensação de conexão com as coisas.
P: De quando você chegou e agora?
R: Estou tranqüila, tô respirando bem, sensação de bem-estar.
Eu gosto muito do dia, e gosto mais daqui de dia.
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P: Olhando para a peça você vê uma cor?
R: Se eu tivesse que pintar? Não. Eu gosto do barro como está, eu sinto uma coisa meio
primitiva. Tem muito de símbolo, de movimento, de gesto. Eu acho que é um símbolo
mais primitivo. Essa figura não é um nenê, mas, um símbolo de renascimento. É um
momento que eu tô...
P: Você conecta aqui?
R: Nossa! quando ficou pronta, eu pensei. O que eu vou falar. Eu fiz um trabalho que eu
tô mexida é sobre Rute. Ela é uma figura feminina da Bíblia, é um exemplo de mulher, é
do antigo testamento. Eu fiz um trabalho a pedidos.
P: Profissional ou pessoal?
R: Social. Eu escolhi fazer sobre Rute que está ligado ao amarelo, ouro, persistência,
amizade. E tem uma história dela que ela é catadora de cevada.
Interrompo aqui o relato, onde E. continua a falar sobre Rute e a relação de cumplicidade
entre ela e sua sogra.

70

C. 53 anos
Casada, três filhos, três netos.
03/07/2008
Apresentou-se dizendo seu nome e que tem boa saúde, graças a Deus
Após relaxamento ela modela uma bola de argila.

Após feitura da bola, fomos para o torno e foram dadas as orientações e ela inicia.

71

Questionário
P: Como você se sentiu ao mexer no torno?
R: É uma sensação muito boa, eu realizei um sonho. De muitos e muitos anos. Aquele
filme...
P: Ghost?
R: É Ghost. Eu achava aquela menina a coisa mais linda! Né. Sentada, trabalhando. Eu
não tinha nem idéia de como seria, será que vira...se sai sozinho?...é legal... o torno faz a
parte dele, nós fazemos a nossa, né?
P: Como você sentiu seu corpo durante esse momento?
R: Meu corpo, nada não. Ta bem, né.
P: Vieram pensamentos, idéias?
R: Várias..do que ia sair aqui. Só eu e o barro aqui, eu e o barro. Então fiquei imaginado
um vaso bem diferente, super diferente, na minha imaginação, na minha idéia é um vaso
para colocar três rosas.
P: Têm cor essas rosas?
R: Vermelha
P: Você se sentiu entrando dentro do barro?
R: Amassando antes, dava impressão de eu ta descarregando minha energia, meu
cansaço, tudo. Eu senti, é gostoso.
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P: Quando você faz este furo, qual foi à sensação?
R: Boa...Sensação muito boa.
P: Se você fosse encontrar um centro desta peça onde seria? Parte central?
R: É aqui ó neste prato. (Ela se reporta ao anel lateral)
P: Pensando em como você chegou e está agora, tem diferença?
R: Deu uma melhorada, é alguma coisa, não sei explicar bem. O pensamento...
P: O que você mais gostou?
R: Gostei de tudo. Desde o comecinho, amei.
P: Você repetiria essa experiência?
R: Ô, quantas vezes tivesse oportunidade.
P: Quando você olha para esta peça...?
R: Eu vejo uma obra de arte. (Risos)
P: Você vê alguma cor para esta peça.
R: Não. Agora não.
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D. 36 anos
Casada, 1 filho
02/07/2008
“Eu sou do Rio de Janeiro, fiz faculdade de medicina veterinária, fiz pós-graduação (mestrado
e doutorado) estou em S.Paulo acompanhando meu marido, atualmente dou a aula na
Universidade, tenho um filho de 8 anos e meio, gosto da área social, agora acho que vou
conseguir “link-ar” as três áreas, educação, a veterinária e a parte social. Gosto muito do que
eu faço. Gosto muito da arteterapia, que eu descobri vindo aqui.”
Após relaxamento ela modela uma bola de argila.

Após feitura da bola, fomos para o torno e foram dadas as orientações e ela inicia.
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Ao finalizar, perguntei a L. se fosse nomear, que nome teria?
Ah..... coluna grega.
P: Como você sentiu mexer no torno?
L: Gostoso, relaxante...você havia sugerido para não pensar em nada, assim...se
entregar...eu fui deixando minha mão fazer o que ela queria, aquela sensação do barro
com a mão molhada, é gostoso, no dia a dia a gente ta lavando a mão para tirar a
sujeira. Aquela coisa “melecada”, é uma sensação boa. Eu toda hora sujo a mão vou
lavar, sujo a mão vou lavar. É prazeroso.
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P: Você gosta de mexer com jardim, não é?
L: Gosto, mas não gosto de ficar com a mão suja, é ...deu vontade na hora que eu tava
fazendo, derrubar e fazer tudo de novo... (risos)
P: É?
L: Vontade de desmanchar e fazer tudo de novo. Dá vontade de fazer um, fazer outro,
fazer, outro e não parar mais. Eu acho que foi isso, não consegui me desligar, a coisa da
concentração é muito difícil, desligar de tudo, e entrava muito igual quando eu vinha,
centrada.
P: Não deu esse tempo?
L: Não deu, e acho que é porquê eu estava estudando para o concurso, já faz mais de
uma semana e eu não consegui desligar ainda. Não relaxo, não dou tempo ao tempo,
fazendo a coisa devagar. Eu acho que isso reflete no trabalho. Essa coisa manual
também parece que eu estou um pouco com pressa...
P: Esse foi rítmo que ficou bastante no torno, bastante rápido, você gostou desse rítmo?
L: Eu fiz rápido, né?
P: Você pois na velocidade mais rápida.
L: Pois é, eu fiz no rápido né? Eu não desacelerei. Pensando assim eu acho que é como
eu tô vivendo, uma coisa rápida, muito atropelada, ta faltando respirar viver o presente,
esquecer da correria...
P: Você quer tentar de novo, em um rítmo mais lento?
L: Será que eu faria isso? Eu acho que é muito do que eu tô vivendo hoje.
P: Você está dizendo que este é o que você ta vivendo aqui, acelerada. Você quer
experimentar em um rítmo lento e perceber?
L: Pode ser, vamos
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P: Como foi?
L: Me remeteu a uma reflexão interna do que vem sendo meu cotidiano, tempo para
parar e pensar e ver quem tá a minha volta, tudo que eu quero é pra ontem, exijo muito
das pessoas, foi bom parar e pensar em como procurar ajuda de como eu posso fazer
isso, eu acho que sozinha eu não consigo, vai ser um a cobrança interna muito grande,
que pode gerar uma frustação. Para um pouco, senão você não vai se agüentar e
ninguém vai agüentar ficar perto de você.
P: Você sente esse seu movimento como auto-destrutivo?
L: Às vezes me exaure, cansa, me dá a sensação que se eu não fizer está incompleto,
inacabado. O dia não foi bom...
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P: Se você não acelerar?
L: É. Um pouco é um pouco meu, um pouco pela imposição da vida que eu escolhi, vida
acadêmica de correr na frente, de científico, está sempre descobrindo o novo, correndo,
correndo, de disputa, acho que ocorre em todos os locais e no meio que eu vivo é muito
intenso. E quando a gente não sabe lidar muito com isso vira uma bola de neve,
espalhando pra todo resto.
P: Tem nome? Daria para nomear?
L: Reação do J...(nome do filho).risos
P: É?
L: Ele fala assim, calma mãe, não fica estressada...
P: Ele está tentado por o pé no freio para segurar você?
L: Até debochando de mim...
P: Percebeu o corpo?
L: Não, só as mãos.
P: Ficaram pensamentos borbulhando?
L: Na primeira era a pressa de acabar para ver o efeito. Na segunda, mais aquela coisa
da pressa e reduzir o rítmo. A perfeição só vem com não ter pressa de fazer as coisas.
P: Em algum momento se sentiu entrando no barro?
L: Não.
P: Você olhando o que você fez você localiza o centro?
L: A primeira é essa bem no centro mesmo, essa aqui a borda.
P: De quando você chegou mudou alguma sensação?
L: Senti leve formigamento (coluna), porque trepidou o torno?
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P: O que você mais gostou?
L: Desta parte que quando eu falava do J. e entortou, e eu sei que de tudo que eu fiz, a
hora que eu ver, eu sei o que aconteceu aqui. O resto eu não vou lembrar. Desta parte eu
lembro, eu falando do J. e desandou...
E. 54 anos
Casada, sem filhos.
08/07/2008
Ao chegar E. falou que esteve com gripe nos últimos dias e que havia tido frente no dia
anterior, estava um pouco estressada com algumas questões de ordem familiares que acabam
causando tensão e preocupações. E. já teve algumas crises de pânico.
“sou fonoaudióloga, gosto muito de trabalhar com crianças, por isso escolhi esta profissão,
realizo um trabalho alternativo de fonoaudiaulogia com reorganização neurofuncional da
Beatriz Padovan”.
Após relaxamento ela modela uma bola de argila.

Após feitura da bola, fomos para o torno e foram dadas as orientações e ela inicia.

79

80

P: Como você se sentiu utilizando o torno?
R: Me senti bem relaxada, foi interessante que como eu sou uma pessoa muito
controladora, eu senti que eu me deixei levar, eu não tentei controlar a situação. Acho
que esta é uma situação que me proporcionou isto de deixar a coisa acontecer sem ter o
meu controle. Foi muito gostoso, o resultado pra mim foi muito bom, muito bonito.
P: E o nome da obra?
R: O nome da obra é rocha de outro planeta.
P: Ela pegou os óculos para ver melhor e eu pergunto: Olhando melhor, ficou rocha mesmo?
R: Ficou, ficou mesmo...mais bonito que eu imaginava. Eu nunca tinha trabalhado com
o torno achei que seria mais difícil, eu pensei que eu fosse pegar, no barro, fosse ficar
mole, fosse espirrar pra tudo que é lado...mas não foi muito gostoso. Essa é uma
sensação inclusive, que me refrescou. Me tirou um peso.
P: Como você sentiu o seu corpo?
R: Bastante leveza, bastante relaxamento, eu cheguei com muita tensão, tava com muita
dor nas costas, na coluna, na cervical, eu achei que deu uma relaxada. Liberou mesmo
fez circular as energias.
P: Como ficaram os pensamentos, idéias, imagens?
R: Os pensamentos, eu procurei realmente, como sei que só uma pessoa que fica
controlando eu tentei desligar. Não me lembro de pensamentos. Mas as imagens vieram
a de lugar que eu gosto. Veio coisas que eu gosto de ver, documentário, de outros
planetas, mesmo. Eu consegui dá uma boa desligada, de toda a problemática da vida, eu
sai bem fora do real.
P: Você se sentiu entrando dentro do barro?
R: Me senti... senti assim, como se o barro e eu fossemos a mesma coisa. Interessante
porquê, geralmente a minha temperatura é uma temperatura mais quente.
Principalmente a troca de temperatura, então, me deu uma refrescada, me senti mais
fresquinha, parece que virou uma coisa só.
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P: Você sentiu essa mudança de temperatura no seu corpo?
R: No meu corpo. É um alívio, troca de temperatura. Talvez pela própria febre.
P: Você teve febre ontem?
R: É ontem.
P: Hoje quando você veio pra cá, você tava com febre?
R: Não, a febre tinha baixado, mas a sensação de mal estar ainda estava. Deu uma
aliviada grande. Uma sensação muito gostosa mesmo.
P: Você olhando para peça, existe um centro ?
R: Existe. Eu acho que seria aqui. Um centro meio caindo, meio deslocado.
(Acima na imagem ela aponta com o dedo o centro)
P: Você sente essa peça pulsante ou com calor?
R: Não. É fria. Dá a sensação de uma rocha de um outro lugar. Uma coisa bem neutra.
P: Neutra?
R: É sem emoção...uma coisa fria mesmo.
P: E te trouxe...
R: Trouxe uma coisa boa.
P: Seria um elemento da natureza?
R: Da natureza, mas uma natureza que não ta aqui , não tem a vida igual, é de um outro
planeta. Seria uma coisa que não retêm, um calor, que aqui tudo fica retido, não tem
essa variação...
P: Seria de um outro planeta mesmo?
R: É de um outro planeta.
P: Pensando e sentindo o agora tem alguma diferença...
R: Essa diferença de relaxamento, da temperatura mais agradável, um frescor.
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P: Você tem os “calores” ?
R: Eu sou uma pessoa que sempre teve um metabolismo, eu não gosto do calor. Foi
muito agradável por isso. Eu tive contato com uma substância que é fria.
P: Do que mais você gostou, teve alguma surpresa?
R: Surpresa maior, foi o que eu falei, eu não queria ter o controle, mas foi mais fácil
controlar do que eu imaginava. Eu relaxei deixei a coisa fluir, o melhor foi isso... eu
achei que ia voar mesmo coisa para todos os lados. Achei que era mais mole a
consistência, então foi gostoso, um controle sem o controle intelectual. A mão controlava,
talvez tivesse essa ligação mesmo entre o elemento e eu mesma.
P: Tem alguma coisa que não gostou?
R: Não
P: Repetiria a experiência?
R: Com certeza eu gostei muito. Quando eu achei que ia sair uma coisa tipo um vaso, aí
relaxei e veio outra coisa, foi legal quando eu usei o palito, né. Uma bola de
sorvete...(risos) ficou muito legal !

F. 39 anos
casada, 3 filhas
9/7/2008
F. contou que tem tido altos e baixos, e que tem dias que tem vontade de morrer, outros de
viver, atualmente a relação com o ex-marido (apesar de estar casada, não possui vida marital e
não moram na mesma casa, ele mora vizinho da casa onde ela vive com as duas filhas ) está
melhor, o que facilita a relação com as próprias filhas. Ainda está se recuperando da perda da
filha adolescente (morta em acidente automobilístico) há um ano e meio.
Após relaxamento ela modela uma bola de argila.
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Após feitura da bola, fomos para o torno e foram dadas as orientações e ela inicia.
Durante o processo ela se emocionou.
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R. durante o processo, depois de tentar abrir a bola de barro, parou o torno, modelou o que
queria, e continuou a rodar, mas a forma foi dada pela modelagem manual. R. estava
emocionada.
Foi muito bom desligar de tudo e vê, senti a gente mesmo. Num momento assim eu fui
pra outra dimensão, outro mundo, não tava aqui. Depois quando foi pra voltar.
P: Do relaxamento você tá falando?
R: É e no torno foi muito bom.
P: Então, como você se sentiu mexendo no torno?
R: Uma situação assim de liberdade. Sai de tudo, esquece tudo, os problema que tem,
tudo. E realmente fica assim pensando este momento é o momento da gente. Eu queria
fazer um vaso, mas depois eu pensei, e tenho umas plantas, daquelas que coloca pedra,
coloca água, então aqui é pra descer a planta.
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P: Ah! Tá!
R: Aí eu falei, não. Se eu fizer inteiro ele vai ficar como as outras ficam e eu queria
assim com um buraquinho pra poder descer.(risos)
P: Se tivesse que dar um nome teria um nome?
R: Não. Um vaso com um buraco. (risos)
P: Como você sentiu o seu corpo durante o momento que mexia com o barro?
R: Eu senti leve, bem relaxada.
P: Como ficaram os pensamentos, as idéias no torno?
R: Foi a mesma coisa, a mente não pensa em tudo que tem que pensar, serviço, casa,
tudo. Alí não, é só a gente e o torno, e mais nada e mais ninguém. (risos) É uma coisa
bem interessante, parece que o mundo parou lá fora, aqui é um outro mundo.
P: Você sentiu entrando no barro,você se emocionou? Essa emoção tinha nome?
R: Eu queria fazer uma bola perfeita, pode parecer loucura da minha cabeça, mais eu
queria que a minha vida fosse perfeita, né. Coisas que eu não consegui conquistar e que
eu queria conquistar ainda. Então, queria que não fosse da forma que é ou foi.
P: Você sente essa força para chegar mais próxima do seu sonho?
R: Tentar melhorar tudo naquilo que eu puder, fazer melhor.
P: Você olhar para essa peça , você consegue encontrar um centro dessa peça?
R: O buraco.
P: Pensando e sentindo seu corpo, e comparando como você chegou, tem diferença?
R: Eu passei uns dias difíceis, igual o que já falei, aí eu vim, foi difícil. Ah! Hoje eu vou,
não vou, acho que eu não quero ir. Você precisa ir (se referindo as amigas que já tinham
vindo), mas eu acho que eu não vou. (risos) Vindo sabendo que ia ser bom, mas agora eu
tô mais leve, de repente até mais feliz um pouco.
P: O que você mais gostou.
R: Gostei de tudo.

86

P: Você repetiria?
R: Eu não sabia como ia ser, o que eu ia encontrar, eu tava com medo. O que vai
acontecer comigo. (risos)
P: Mas mesmo suas amigas terem vindo antes?
R: Elas falavam foi bom, foi maravilhoso. Mas não falaram nada. Acho que é medo do
novo, né. Às vezes falam de alguma coisa que eu não conheço, eu tenho medo de como
vai ser. Então é isso...
P: Foi melhor que você esperava.
R: Foi bem melhor e bem mais fácil. (risos)
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4.4 Outros Depoimentos
Algumas pessoas fora do grupo de estágio em arteterapia puderam experimentar o
torno e fizeram um relato sobre sua experiência, percebi que seria importante mostrar estes
depoimentos uma vez que pode reforçar e ilustrar o que é esta proposta. Os depoimentos
foram enviados por escrito e se encontram na íntegra.
Depoimento de J.B., artista plástico, professor e arte-educador.
Experiência realizada em 11.10.2007
Virgínia entregou para mim um pedaço de argila que minhas duas mãos pudessem
abarcar, que amassei formando uma bola. Depois sentei junto ao torno, quando então Virgínia
me passou as diretrizes de como manuseá-lo. Disse que colocaria uma música para mim, mas
ficou receosa, pois disse que eu era bastante exigente musicalmente. Preferiu colocar um CD
com sons de pássaros e acompanhamento musical. No torno utilizei várias velocidades,
concluindo uma peça com várias alturas. Depois de concluído o processo, estabelecemos um
diálogo onde Virgínia perguntou sobre os elementos do processo e da peça pronta.
Virgínia me deixou bem à vontade e foi uma experiência bastante interessante, pois
nunca havia trabalhado com o torno. Desconectei-me completamente da música, centrandome sobremaneira na rotação do disco e na sensação de estar indo cada vez mais fundo.
Ao fazer a peça veio de imediato a imagem de um sonho que havia me ocorrido naquela
semana. Neste sonho eu estava grávido. Durante a concepção não houve contato físico,
aconteceu como se eu tivesse entrado num tipo de sala e lá houvesse uma luz ou algum tipo
de energia e aquilo tivesse me fecundado. Vi-me claramente grávido, com barriga e seios
desenvolvidos. Quando o sonho acabou eu estava tranqüilo. Foi quando percebi que o feto
estava prestes a se mexer, ou seja, essa gravidez desenvolvia-se por volta dos três, quatro
meses de gestação. O sonho, na verdade, deixou no ar um sentido de que continuaria.
Durante a experiência do torno essa sensação amalgamou-se à peça em argila, pois me
ocorreu de criar várias alturas na peça, sendo que as bordas de cada altura pareciam lembrar
os lábios vaginais. Durante a execução tive necessidade de fincar o dedo, de cima para baixo,
tentando vazar a peça, como possibilidade de chegar ao centro dela, bem no fundo, já onde a
luz começa a não adentrar e, por isso, onde fica mais escuro. Quanto a materialidade da argila,
é bem possível que ela tenha corporificado, ou melhor, que o conteúdo do sonho –
personificado por um homem que engravida, tenha sido conectado com essa materialidade
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corpórea da argila e, por isso, da possibilidade de se criar uma forma orgânica
(essencialmente feminina), arredondada e de várias alturas.
Evidentemente que essas reflexões vieram posteriormente, durante o diálogo que se
travou depois da conclusão da peça.
Depois de concluído o processo, conversamos um pouco sobre a qualidade e a
validade de se trabalhar com o torno, da relação com o centramento, imersão (em virtude da
rotação do equipamento). Na verdade o convite feito pela Virgínia para que eu fizesse o
processo seria uma forma de validar a utilização do torno como possibilidade terapêutica, uma
vez que ela está descobrindo esse processo de ser terapeuta, diferentemente do papel de
professora de cerâmica, que já desempenha.
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Depoimento de C. T., psicóloga, mestranda em Medicina.
Experiência realizada em 21.06.2008
MINHA EXPERIÊNCIA COM A RODA-VIVA
Quando recebi a proposta feita por Virginia para experenciar o torno, fiquei surpresa:
havia ido a São Paulo em função de uma terapia espiritual e jamais pensara em vivenciar o
famoso torno naquela semana. Como dizemos em Minas, ela me pegou de calças curtas. Por
fim, resolvi aproveitar a oportunidade. A surpresa pode ser uma grande mestra.
Inicialmente, com a argila fria e úmida nas mãos, busquei contactar com o meu
interno. Como se eu pudesse sentir a terra apenas com o meu coração. E senti nas mãos a terra
fria e absorvente. E em meu peito, um coração cheio de sentimentos e de segredos. E em
minha mente vislumbrei uma serpente. Erguida. Forte. Uma Naja. A Kundalini? A elevação
espiritual? Bem, era uma serpente. E me apeguei àquela imagem.
E agora que escrevo vejo o tanto que esta história é ilustrativa das minhas lutas
internas e externas atuais. Apeguei-me àquela serpente e pensei: é ela que nascerá no torno. É
ela.
Virginia então me convidou para sentar-me ao trono e levar a argila úmida para lá.
O torno é uma máquina pequena que cabe no encaixe das pernas, como um segundo ventre. É
uma máquina de movimento macio. Sentei-me frente à pequena máquina e me sentia como
uma motorista de um carrinho pequenino e simples: um único pedal, marchas lineares e sem
nenhum veículo ao redor. Como um carro que anda parado. E senti conforto e segurança.
Mas aí a bendita, ligou o torno. Ligou a máquina. Acionou a roda.
Quanta ilusão! Eu não conseguia dirigir nada! E a segurança foi embora.
O torno é uma máquina viva e autônoma. Como não conseguia dirigi-lo como meu
carro, ou como guio os pincéis imóveis, ou a espátula rígida, não sabia como fazer. Como
dirijo algo em constante movimento? Como guiar um peão? Como caminhar corretamente
bêbado? Como fazer uma escultura com a vida? O torno parecia a minha própria vida.
Parecia o meu mestrado. Eu não controlava o torno. O torno parecia o mundo. A corrente da
vida. A cidade que fecha e abre as portas simultaneamente. Os hospitais que trabalho e a cada
dia mostram pequenas mudanças e imprevistos que me deixam tonta.
E eu tentava criar o meu símbolo de cura. Eu tentava com toda a atenção e delicadeza
tirar uma serpente do girar. E acho que ela estava até indo bem. Já tinha corpinho a bichinha.
Mas o Torno é como os imprevistos do meu trabalho. Um projeto de mestrado tem vida
própria. Não importa o quanto o planejemos. Hospitais têm vida própria. Equipe de trabalho

90

tem imprevistos próprios e por ai vai...O torno era o meu mestrado que muitas vezes girava,
girava e girava independente da minha vontade. O torno era a vida.
Até que a serpente descolou da base. Isso significa que fiquei segurando no ar uma forma
elíptica no ar enquanto que o circulo profundo da base ficou rodando lá no Torno. E lá se foi a
minha serpente. E a base ficou solta no torno.
- Senti uma quebra. Uma morte. Na verdade, a sensação era de que tudo tinha
escorrido ralo – ou torno – abaixo.
Ainda em choque, pedi ajuda:
- E agora, Virginia? Tem jeito de juntar?
-Podemos tentar. Mas a peça pode sempre quebrar. Você pode pegar uma nova que
não correrá o risco de quebrar e começar tudo de novo, ou pode arriscar com essa, mas
perderá bastante da forma.
- Quero arriscar. Quero partir de onde estou.. (Queria aproveitar a minha parte morta.
Na verdade, queria que a serpente viesse comigo. Mesmo morta. Ela fazia parte de mim. E
todo aquele esforço também).
E então, a Virgínia parou o mundo. Ele parou de girar. E tudo ficou silencioso. Era um
luto. E talvez um parto. E eu já não sabia mais para onde ir nem o que criar.
Delicadamente ela pegou os restos no torno e me deu para que eu o fixasse na base.
Colocou a pequena máquina para girar novamente e fui colando a serpente morta nela. E aí. E
aí relaxei. E esqueci de forma. Esqueci se tinha que criar algo. Apenas relaxei e busquei o que
me era mais confortável no mundo. Parei de buscar a meta. Comecei a buscar o conforto.
E fiquei sentindo minhas mãos no mundo. No torno. Na argila. Na água. Naquele
círculo-centro que girava, girava, girava, girava e como a música de fundo, tão feminina,
girava. E fiquei respirando e apenas sentindo a argila dançar. Sentia como se as minhas mãos
fossem um útero e a argila um bebê balançando de leve na água do ventre. Esqueci do
mestrado. Esqueci da terapia espiritual. Esqueci que estava em São Paulo e que a Virgínia
estava ali. Só via giro, respiração, ventre e paz. Giro, respiração, ventre e paz. E só posso
dizer, que entrei em meditação.
Eu praticava meditação sentada. Mas tive que dar um intervalo nesses

anos de

mestrado. E quando me sento, como toda pessoa que abandona um hábito desafiador, é difícil
hoje meditar.
Mas naqueles giros eu voltei a meditar. Como há anos não faço. E esqueci de tudo.
Parecia que eu estava adormecendo, escutando uma canção de ninar com imensa paz.
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E quando percebi, um pensamento caiu sobre mim: meu símbolo de cura não era a
serpente. Na atualidade, preciso do complemento dela: um útero. Ou uma orelha. Ou um
ventre. Sei lá. Sei que fiquei em paz.
L. G., engenheira química e astróloga.
Dezembro de 2007
Queria te agradecer muito pelos presentes que me deu o ano passado, em primeiro
lugar o dia em que você fez questão que eu trabalhasse com a argila; para mim uma novidade,
mas aceitei o presente, entrei no clima em um lugar lindo, uma música calma, todo o seu
carinho, não sei quanto tempo durou, mas passou muito rápido e foi ótimo.
Posso dizer que entrei em “alfa”, me desliguei e saí muito bem.
No fim do ano adorei receber as peças que fiz. Surpreendi-me; para mim ficaram
lindas e percebi que elas combinam com a decoração de seu ateliê e hoje cada vez que toco
nelas com um pouco de tempo consigo resgatar a boa sensação que tive naquela tarde onde
brinquei com o barro e as modelei.
Já tive boas experiências com meditação, mas não consigo resgatá-las com facilidade;
é muito interessante, pois, em relação à tarde que passei em seu ateliê resgato essas sensações
com certa facilidade.
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CONCLUSÃO

(Imagem 19)

Lygia Pape – Roda dos Prazeres

Os místicos sempre entenderam que o verdadeiro
laboratório alquímico era o próprio homem. O homem
natural era comparável aos metais vis. A meta seria
transformá-lo no novo homem, que corresponderia ao
ouro, o metal puro por excelência. (Nise da Silveira)
O objetivo desta pesquisa foi voltar-se para a prática milenar do torno e dela extrair
seu potencial para o universo da arteterapia. Enquanto forma de expressão e potencialidade
terapêutica, o torno nos possibilita colocar a argila em movimento, onde perdemos o controle
e a precisão do gesto de nossas mãos, mas em sua dinâmica, nos eleva e nos coloca no centro
da obra e de nossos conteúdos internos.
Ao adentrarmos na dinâmica do movimento junto ao grupo pesquisado, surgiram
imagens, insights, memórias afetivas, sensações cinestésicas e transformações corporais. Os
depoimentos colhidos reforçam que as pessoas ao saírem desta vivência sentiram-se mais
inteiras e harmonizadas. E ao colocar a argila na roda que gira, não só nos deparamos com a
criação da obra tridimensional, mas com o universo interno mobilizado.
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O encontro com o interno e a elaboração da obra, possibilitou que as emoções e
sentimentos desconfortáveis que se encontravam dentro, pudessem sair e mostrar-se. Ao
ganharem forma fora, permitiram um espaço interno de bem-estar.
A argila se transformou em uma obra tridimensional, a psique também foi tocada,
transformado como em um processo alquímico, onde a matéria se e transforma e o processo
de auto-conhecimento (centramento) acontece.
O torno, como forma de criação artística, também nos possibilita observar os três
estágios do trabalho alquímico. O primeiro estágio, o nigredo, é caracterizado pela preparação
do material que vai ser utilizado e que precisa ser trabalhado antes que o processo de criação
se instale: o artista está diante de um mundo de possibilidades. No segundo estágio, o albedo,
é o momento da criação propriamente dito, onde o material sem forma assume corpo a partir
da atividade compensatória entre consciente e inconsciente. O terceiro estágio, o rubedo,
ocorre depois de um intenso aquecimento, onde se manifesta a relação entre os opostos,
obtendo-se a síntese, ou pedra filosofal, ou o processo de individuação (centramento).
Na apropriação desses estágios por analogia, observamos que a vivência do processo
alquímico, acontece em nossas vidas, além do que produzimos, reverbera a dimensão interior
de nosso ser plasmado na obra (opus alchimicum).
Ao entrar em contato com a argila, colocando-a no torno, propõe-se a exploração de
ambos e, a partir disso, deixar fluir o corpo e a mente. A proposta permite que portas e
janelas para novas possibilidades sejam abertas, assim, a medida que o sujeito se apropria do
seu processo e se deixa levar, sente-se atuante, interativo e adentrando espaço até então não
visitado.
A alquimia é um processo de transformação psíquica praticada experimentalmente e,
neste exercício de imaginação e criação do torno, as pessoas não só desenvolveram a
expressão, mas foram ao encontro do que a arte promove: o encontro com as possibilidades de
fazer , imaginar e estar em um novo patamar, de onde se avista a própria subjetividade. Nesse
sentido, torno e alquimia caminham juntos.
Sabemos que, quando criamos alguma coisa, nem sempre temos a exata noção do que
ela vai se tornar. O que nos conecta à obra é algo invisível que cresce e toma corpo
paulatinamente.
Criando projeta-se o conteúdo no material, do mesmo modo como os alquimistas
faziam ao usarem uma base empírica para projetar seus conteúdos interiores. Ao amassar o
barro algumas pessoas da vivência associaram a descarregar o cansaço, as dores, o mal-estar.
O torno permitiu por sua dinâmica, a sensação de circulação de energia.
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O centro que é a base do trabalho no torno, também conhecido como o mediador que
estabece a paz entre os inimigos ou entre os quatro elementos, esteve presente em todas as
obras, mesmo que deslocados, o que nos aponta que realmente as pessoas estabeleceram uma
conexão com seu próprio centro. A sensação de bem-estar se deu por terem encontrado o
centro não só em suas as obras, mas o seu próprio centro/self.
O movimento criativo no torno, vivenciado como base de emanação de energia, vem
do centro e realiza a integração: é o encontro inesperado, a forma não planejada, os esbarrões
não calculados, o movimento mecânico, o calor da mão, a soltura do corpo, a respiração e a
água refrescante – dança dos movimentos externos que orquestram o encontro com a
dimensão interna. Esta unidade é representada pelo círculo, em conjunção com os quatro
elementos da natureza, segundo o princípio alquímico.
Podemos também entender que, simbolicamente, ao girar o torno em movimento
circular em sentido anti-horário (esquerda para direita), se amalgamam os elementos terra,
água, fogo e ar, para que o quinto elemento possa surgir, ou seja, o aparecimento da obra. E
esse movimento também é encontrado nos mandalas lamaístas, pois o movimento para a
direita representa o lado bom.
É na busca por um sentido simbólico, onde circule a criatividade, o silêncio, a
expansão e a nossa própria existência, que podemos percorrer nosso caminho de individuação.
Sendo assim, faz-se necessário encontrar um lugar tranqüilo, seguro, para que nossas energias
fiquem concentradas com fins para o ato criativo e de qualidade saudável.
O espaço do setting arteterapêutico, enquanto espaço de promoção, prevenção e
expansão da saúde, pode se beneficiar desta ferramenta: o torno, uma vez que este possibilita
a manifestação do criativo. A arteterapia, enquanto território terapêutico criativo, pode, no
âmbito individual e coletivo, abrir um locális sacrátus, espaço dedicado à descobertas e
transformações, permitindo o diálogo do externo com o interno, ampliando a consciência e
tocando nos aspectos afetivos e motivadores da nossa própria existência.
Os depoimentos apresentados confirmam a riqueza de possibilidades que podem ser
acionadas pelo uso do torno no setting arteterapêutico: questões pessoais, familiares,
relaxamento de tensões musculares, reconhecimento ou estranhamento da imagem pessoal.
Todas elas circulam em torno de um eixo, o próprio ser, que se manifesta criativamente a
partir do amalgamento entre a argila e o torno (de qualidade mecânica, mas que pode ser
aproximado ao motor da vida).
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Nesse movimento de rotação, no próprio eixo, várias questões vão surgindo,
compondo assim a riqueza de um ser multifacetado, mas que precisa de um eixo, de um
centramento, para poder suportar todas essas demandas.
Esse breve estudo, em virtude da limitação de tempo, não responde à todas as questões
que envolvem o tema. No entanto, dentro das possibilidades que o torno, como ferramenta no
setting arteterapêutico oferece, novos estudos poderão ser realizados, ampliando a
amostragem, explorando outros aspectos que podem ter interferência na prática do torno
como: o movimento no sentido horário, estudos sobre a obra criada no torno, suas
amplificações e desdobramentos possíveis. Assim, recomendam-se estudos complementares,
visando, através destas outras possibilidades, uma maior compreensão do torno como
possibilidade arteterapêutica.
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(Imagem 20) – Mandala com obras das participantes sobre lona pintada com barro por Virginia
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