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RESUMO 

 

 

 

Este estudo monográfico pretende abordar a relevância do trabalho com o material sucata, 

enquanto possibilidade expressiva, em ambiente arteterapêutico com crianças em situação de 

risco social. Utilizaremos para isso os aportes teóricos sobre a Psicologia Analítica de Jung e  

as modalidades expressivas da artererapia. As análises são feitas partir de experiência de 

estágio realizado em uma Casa de Acolhimento num bairro do subúrbio da cidade do Rio de 

Janeiro.  
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APRESENTAÇÃO 

 

O segredo da vida está na arte. 

Oscar Wilde 

 

 

                           Imagem 1  

 

 

 A arte sempre permeou minha vida e dela absorvia imagens através de exposições, 

filmes, peças e leituras que serviam de inspiração para minha produção criativa através de 

desenhos, pinturas e técnicas mistas. Dentre estas, a utilização de sucata como material de 

criação me atraía muito, devido a liberdade e potencial artístico de trabalho a partir de 

objetos que comumente são descartados. Seguindo este caminho com a certeza de querer 

conhecer, experimentar e trabalhar com arte, cursei a faculdade de Pintura na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro.  

 Na Universidade, fui bolsista da Sessão de Registro de Direitos Autorais, onde 

cotidianamente operava com as mais diversas e variadas criações artísticas de todo o país. 

Acredito que a vivência deste cotidiano certamente aumentou minha percepção sobre 

imagens, além de terem me influenciado profissionalmente a escolher trabalhar com artes 

visuais. 

 Durante o curso de Pintura, desenvolvi uma linha própria de trabalho plástico e a 

vontade de compartilhar conhecimentos artísticos se intensificou cada vez mais, pois já 

trabalhava em escolas como professora de artes. Assim, terminando a primeira graduação, 
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ingressei na faculdade de Licenciatura em Educação Artística na mesma Universidade para 

dar continuidade aos meus estudos na área. Neste momento, meu encantamento pela 

profissão como professora de artes mostrava-se pulsante.  

 Cursando a Licenciatura, caminhei pelas quatro linguagens artísticas - dança, música, 

artes cênicas e artes visuais - e voltei a reutilizar a sucata em meu trabalho pessoal e dentro 

da sala de aula com meus alunos. Lembro que utilizei esta matéria prima em muitas 

produções, desde uma grande instalação com garrafas PET penduradas em um mezanino 

contendo líquido com cores variadas (que ao receberem raios solares coloriam o corredor por 

onde caminhávamos), até a confecção de um simples vaso com flores feito com materiais da 

faculdade que estavam sendo descartados.    

 

 

                     Imagem 2  

 

 Enquanto fazia o estágio referente a segunda graduação no ano de 2007, conheci 

alguns estudantes de Arteterapia. Este foi meu primeiro contato, inclusive, com a palavra 

arteterapia. A curiosidade e o interesse pelo tema aí se afirmaram, pois ampliaram-se as 

possibilidades de estudo sobre questões surgidas na graduação. Na faculdade de Pintura, por 

exemplo, discutíamos sobre a produção plástica dos artistas e as diversas interpretações 

existentes na maioria das obras. Ao mesmo tempo que dialogam com o mundo, também 

“falam” um pouco do interior do artista que a criou, seja pelas cores que ele escolheu de sua 

paleta, pelo traço de suas obras ou até pelo tema de seu trabalho.  

 Desta forma, como professora de artes visuais, senti necessidade de buscar estudos 

para a reflexão em relação a produção plástica de meus alunos, aqueles para quem tenho a 
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responsabilidade de ajudar a educar, tendo a arte como meu principal instrumento. Assim 

cheguei ao curso de Arteterapia na Clínica POMAR. 

 No início do curso de Pós-graduação Latu Sensu em Arteterapia, através de 

disciplinas teóricas e práticas, percebi e refleti sobre arte, processo criativo, criatividade, 

além de entender o que é Arteterapia. Voltei a experimentar a sucata, mas agora com outras 

percepções e conhecimentos sobre seu uso. Seguindo o curso, foi necessário realizar um 

estágio onde meus estudos foram colocados em prática de acordo com o público com que 

escolhi trabalhar. O que escolhi acompanhar foram crianças entre 8 e 10 anos de idade de 

uma Casa de Apoio (antigo Orfanato) chamada Casa de Luciá, que “é uma instituição 

filantrópica de utilidade pública que atende crianças e adolescentes em risco social, buscando 

incluí-los na sociedade através da educação e da cultura.”
1
 em um bairro no subúrbio do Rio 

de Janeiro.  

 O estágio segue algumas etapas e a primeira delas é proporcionar ao público 

escolhido experiências variadas a partir de diferentes técnicas artísticas. É aí que a 

reutilização da sucata começou a fazer sentido para mim como possibilidade de uso 

arteterapêutico com crianças, pois nas sessões em que a utilizei como veículo expressivo, foi 

quando as crianças mais se expressaram e criaram.  Serão estas vivências que servirão como 

fonte para o presente trabalho. 

 

 

                  Imagem 3 

 

                                                 
1
 Disponível em: http://www.casadelucia.org.br. Acessado em 24/10/2010. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

            Imagem 4 

 

 

O homem mais rico é aquele cujos  

prazeres são mais baratos. 

Thoreau 

 

  

 Este estudo monográfico tratará da sucata enquanto matéria-prima dentro da prática 

arteterapêutica com crianças, relacionando a liberdade e o potencial criativo proporcionados 

pelo material. Segundo Antônio Geraldo da Cunha (1986, p. 740), sucata nada mais é que um 

“objeto sem valor” que inserido em um ambiente arteterapêutico pode ser trabalhado com 

liberdade e criatividade.  

 Trata-se de um material de “construção” propriamente dito, pois para se ter um 

trabalho pronto, muitas peças são escolhidas, organizadas, selecionadas, unidas, separadas, 

coladas, recortadas, encaixadas, até que se construa, enfim, algo. Seguindo esta lógica, 

trataremos o trabalho de construção com sucata enquanto veículo de acesso ao imaginário e 

ao processo de criação infantil. Reutilizando o que antes seria descartado, novas funções e 
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significados surgem dependendo da criatividade, necessidade ou vontade de quem o irá 

transformar. 

 Sabendo que cada material possibilita diferentes vivências, a pesquisa sobre a 

utilização da sucata pode contribuir para a ampliação e aprofundamento de práticas 

arteterapêuticas. Lançar um outro olhar para materiais cotidianos como novas possibilidades 

de utilização (tampinhas de garrafa pet podem virar uma linda boneca), e ressignificá-los 

ainda mais ao final da construção de quem os utilizou, (o que será que esta boneca pode 

significar para a menina que a construiu? O que será que este processo de construção poderá 

nos dizer, enquanto arteterapeutas?) 

 O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos de 

pesquisa bibliográfica e é ilustrado a partir de vivências com crianças em atendimento 

arteterapêutico coletivo, em uma casa de acolhimento a crianças em situação de risco social, 

chamada Casa de Luciá. Nesta prática arteterapêutica, trabalhei com diferentes modalidades 

expressivas como desenho, colagem, pintura, modelagem, técnicas de expressão corporal, 

contação de histórias, música, teatro, entre outras,  com um grupo de dez crianças. Dentro da 

variedade de técnicas utilizadas, o que motivou o presente estudo foi a percepção da 

mobilização criativa e o movimento de entrega por parte destas crianças existente nos 

encontros, quando trabalharam construção com sucata.  

 Desta forma, tentarei trazer à tona discussões sobre como o imaginário infantil pode 

ser acessado através desta técnica e responder às seguintes perguntas: quais os benefícios 

trazidos pela utilização da sucata em um processo arteterapêutico com crianças e quais os 

benefícios proporcionados por um processo de ressignificação de materiais? 

 Começarei o estudo com um capítulo falando sobre arteterapia, construção e 

modalidades expressivas. A sucata será vista no segundo capítulo e tratada unicamente como 

matéria-prima, como possibilidade de material expressivo construtivo na arteterapia, apesar 

de saber e não desconsiderar a importância de seu uso enquanto ação ecologicamente 

sustentável. Partindo da idéia de que a utilização da sucata é uma ação de redução do lixo nas 

grandes cidades, o objetivo deste trabalho é ir além ao pesquisar os benefícios terapêuticos 

que este material pode possibilitar.    

 O terceiro capítulo tratará das crianças, tanto de maneira mais abrangente, quando 

falar do imaginário infantil e seu processo criativo, quanto de maneira mais específica, 

quando estiver falando das crianças que participaram do presente trabalho. Aqui, será 
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necessário falar do período “operatório-concreto” (segundo Piaget) e talvez por isto a sucata 

tenha sido tão relevante. 

 No quarto capítulo falarei especificamente dos encontros ocorridos na Casa de Luciá, 

que ilustrarão o tema aqui apresentado. 

 Finalmente, serão apresentadas as conclusões e as recomendações. 
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CAPÍTULO 1 

ARTETERAPIA 

 

 
         Imagem 5 

 

 

                                                                                                             

Arte é a expressão mais pura que há para a 

demonstração do inconsciente de cada um.  

É a liberdade de expressão, é sensibilidade, 

criatividade, é vida  

Jung 

 

 

 

 Começando de uma maneira bem simples, pode-se dizer que Arteterapia é terapia 

através da arte. Desde já, podemos diferenciá-la do ensino da arte ou de suas técnicas, pois na 

arteterapia não importam questões estéticas e de estilo artístico, a arte é utilizada como 

“processo expressivo, da forma mais ampla que se puder concebê-lo” (PHILIPPINI, 2008,    

p. 13) em um processo terapêutico. Desta forma, são utilizadas diversas e variadas atividades 

artísticas como o desenho, a colagem, a pintura, a modelagem, a música, o teatro, a dança 

que se configuram em produções simbólicas, a partir de cores, formas, massas, imagens de 

quem as produziu.  
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 Segundo Philippini (2008, p. 14), “esta materialidade permite o confronto e 

gradualmente a atribuição de significado às informações provenientes de níveis muito 

profundos da psique, que pouco a pouco serão apreendidas pela consciência”. Ostrower 

(1977, p. 76) também fala que no fazer artístico o indivíduo “cria formas dentro de si, em 

redor de si. E assim como na Arte o artista se procura nas formas da imagem criada, cada 

indivíduo se procura nas formas do seu fazer, nas formas do seu viver”.  Desta forma, 

podemos dizer que imagens do inconsciente vão sendo trazidas à consciência e a arteterapia 

vai estimulando caminhos para esta transformação, auxiliando o indivíduo na busca de um 

diálogo com as suas produções artísticas. Abre canais de comunicação entre consciente e 

inconsciente e assim, transforma e atribui novos significados à sua vida. 

 Segundo a Associação Americana de Arteterapia (AATA, 2003):  

 

A Arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na 

atividade artística e terapêutica é 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 o desenvolvimento pessoal. Por meio da 

expressão, através de canais artísticos e do refletir sobre os processos e trabalhos 

resultantes, as pessoas podem ampliar o conhecimento sobre si e os outros, 

aumentar a sua autoestima, lidar melhor com sintomas, estresse e experiências 

traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar o  

prazer revitalizador do fazer artístico. (AATA, 2003) 

  

 A arteterapia possui a finalidade de propiciar mudanças psíquicas, assim como a 

expansão da consciência, a reconciliação de conflitos emocionais, o autoconhecimento e o 

desenvolvimento pessoal. A arteterapia propicia o processo de individuação, nome dado por 

Jung ao movimento de busca pela completude humana.  

 

1.1 – O Arteterapeuta 

 

 Para que este processo ocorra, precisamos de um profissional facilitador, o 

arteterapeuta, que trabalha com a interseção de vários saberes, como a educação, a saúde, a 

arte e a ciência na busca do resgate integral e transdisciplinar do homem. (PHILIPPINI apud 

VALLADARES, 2006). Sob orientação da Associação Americana de Arteterapia:  

 

Arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte como em terapia. 

Têm conhecimento sobre o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em 

tratamentos, avaliações e pesquisas, oferecendo consultoria a profissionais de áreas 

afins. Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades, indivíduos, casais 
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famílias, grupos e comunidades. Oferecem seus serviços individualmente e como 

parte de equipes profissionais, em contextos que incluem saúde mental, 

reabilitação, instituições médicas, legais, centros de recuperação, programas 

comunitários, escolas, instituições sociais, empresas, ateliês e prática privada. 

(AATA, 2003) 

 

 

 Um arteterapeuta será o facilitador no processo terapêutico, oferecendo no espaço de 

terapia (atelier arteterapêutico) múltiplas possibilidades de materiais que possam se adequar à 

produção de cada indivíduo. Com estes cuidados, o arteterapeuta estará fornecendo suportes 

materiais adequados para que a energia psíquica do indivíduo plasme em símbolos através de 

diversas criações. “A Arteterapia é uma facilitadora da decifração do mundo interno, e a 

possibilidade de acessar esse mundo em um ambiente cuidadoso e acolhedor nos ajuda a ter 

encontros com o mais profundo de nós, visando à saúde total do Ser”. (DINIZ, 2010, s/p) 

  

1.2 – Abordagem Junguiana em Psicologia Analítica 

 

 A arteterapia pode utilizar diferentes abordagens, como a Gestáltica ou a 

Psicanalítica, por exemplo. Este estudo será baseado na Psicologia Analítica, que foi criada e 

difundida por Carl Gustav Jung. 

 Para Jung as manifestações artísticas são marcas psíquicas tanto da coletividade 

quanto das representações das singularidades dos indivíduos. A arte é considerada 

reveladora, transformadora e colaboradora para a construção de seres mais criativos e 

saudáveis. O processo arteterapêutico  

 

colabora para a compreensão e resolução de estados afetivos conflituados, 

favorecendo a estruturação, a expansão da personalidade através da criação. Estes 

símbolos, presentes nas criações plásticas, poderão estar também presentes nas 

imagens oníricas e até mesmo no próprio corpo, através de alterações no 

funcionamento do organismo, gerando as chamadas “doenças criativas” que 

indicam a urgente necessidade de reflexão e transformação de padrões de 

funcionamento psíquico. (PHILIPPINI, 1995, s/p) 

 

 O fazer artístico abrange inúmeras possibilidades, pois atende as necessidades de 

quem cria, como diz Philippini (1995, s/p),  

 

funcionando como instrumentos para estimular a criatividade, posteriormente 

desbloquear e trazer à consciência informações guardadas na sombra. Estas 

informações representam o lado obscuro e desconhecido ou reprimido da psique 

humana, que quando é trazido à consciência através do processo terapêutico 

contribui para a expansão de toda a estrutura psíquica.  
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 A abordagem Junguiana entende que os indivíduos, no decorrer de suas vidas, são 

orientados por símbolos e estes emanam do SELF, o eixo de toda a personalidade, “centro de 

saúde, equilíbrio e harmonia, representando para cada um o potencial mais pleno, a totalidade 

da psique, a essência de cada um. Na vida, o self através de seus símbolos, precisa ser 

reconhecido, compreendido e respeitado”. (PHILIPPINI, 1995, s/p) 

 Em um processo arteterapêutico, o indivíduo toma consciência de informações 

guardadas em seu inconsciente através dos símbolos e imagens que produz em criações 

artísticas. Segundo Edinger (apud PHILIPPINI, 2008, P. 19), símbolo significa “aquilo que é 

colocado junto”. Desta forma, na arteterapia, símbolo “é o resultado da energia psíquica de 

quem trabalha e o material expressivo utilizado, plasmando formas, criando e recriando 

mundos obscuros ou esquecidos, expressando dores e esperança de vir a ser”. (PHILIPPINI, 

2008, p. 20)  

 Philippini ainda ressalta que 

 

o símbolo tem uma função integradora, reveladora, aglutina e corporifica a energia 

psíquica, permitindo ao indivíduo entrar em contato com níveis mais profundos e 

desconhecidos do seu próprio ser e crescer com estas descobertas. O símbolo 

constelado com a ajuda dos materiais expressivos dinamiza e facilita a 

estruturação e transformação dos estados emocionais que lhe deram origem. (2008, 

p. 20) 

 

 Assim, através dos mais variados materiais e técnicas de arte, cada indivíduo criará 

símbolos, imagens internas para que se entre em contato com aspectos interiores e estes 

possam ser compreendidos e transformados. Cabe ao arteterapeuta dominar as estratégias 

arteterapêuticas que conduzam à melhor compreensão dos símbolos apresentados para que, 

como linguagem metafórica do inconsciente e por conterem em si próprio o significado de 

todos os enigmas psíquicos, os símbolos tragam aos indivíduos a possibilidade de se 

conhecer, compreender, recuperar, rememorar, reparar e transcender.  (PHILIPPINI,  2008,   

p. 19). 

 Jung desenvolveu a teoria de que muitos destes símbolos são de natureza universal, 

pois são recorrentes nos indivíduos e podem ser encontrados em mitos e contos de fada 

existentes em todos os povos. Assim, eles mostram conhecimentos e saberes comuns a toda a 

humanidade. A estes símbolos, Jung denominou “Imagens Primordiais” ou “Arquétipos”.    

“O arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através 
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de sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a 

consciência individual na qual se manifesta” (JUNG, 2000, p.17). 

 Para Jung, além de cada indivíduo possuir um inconsciente individual (que vai sendo 

constituído ao longo da vida por experiências, sensações e, principalmente, emoções 

individuais), possuímos também um inconsciente coletivo que contém a imensa herança 

psíquica da evolução humana.  

 De acordo com Jung, esta herança renasce na estrutura de cada indivíduo através da 

renovação de vivências experimentadas ao longo de várias gerações. Assim, os arquétipos 

são conteúdos do inconsciente coletivo que foram sendo constituídos desde os primórdios da 

existência humana.  

 Com seus estudos, Jung diz que:  

 

uma repetição infinita gravou estas experiências em nossa constituição psíquica, 

não sob a forma de imagens saturadas de conteúdo, mas a princípio somente como 

formas sem conteúdo que representavam apenas a possibilidade de certo tipo de 

percepção e de ação. (JUNG, 2000, p. 20) 

 

 Desta forma, os arquétipos influenciam todos os nossos pensamentos, sentimentos, 

emoções e atitudes, sendo expressados através dos símbolos, os chamados símbolos 

arquetípicos. Estes são encontrados nos mitos, nas lendas ou em diferentes histórias 

religiosas que fazem parte do conhecimento cultural global, marcam a consciência e, mais 

intensamente, o inconsciente humano. A figura da mãe, do pai, da criança, do herói, são 

alguns exemplos de arquétipos que modelam eventos psíquicos e constituem a Psicologia 

Junguiana. 

  O principal objetivo da Psicologia Analítica é o desenvolvimento do self, o centro 

unificador e ordenador de cada indivíduo, ou do si-mesmo para um caminho de crescimento 

pessoal, de crescimento da personalidade individual, chamado por Jung de processo de 

individuação. Acontece quando o ser humano caminha ao autoconhecimento enquanto vai 

estabelecendo contato com seu inconsciente, pessoal ou coletivo. 

 
 O processo de transformação e particularização da essência individual; 

particularmente falando, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser 

distinto do genérico, diferente da psicologia coletiva. Por isso a individuação é um 

processo de diferenciação que tem por objetivo o desenvolvimento da 

personalidade individual. (JUNG, 2000, p. 20) 
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 Nagem (2006, p. 37) também explica individuação: “tornar-se um indivíduo, único e 

singular, configura-se no resultado de experiências e vivências de grandes e profundas 

transformações, que ocorrem durante todo o processo existencial de cada um de nós”. 

1.3 – Modalidades Expressivas 

 

                                           Imagem 6 

  

 A arteterapia só existe diante de produções criativas e estas são feitas a partir de 

diferentes modalidades expressivas possíveis em um ambiente arteterapêutico. Assim, para 

que cada indivíduo possa materializar suas produções internas, o setting precisa estar 

preparado com grande diversidade de material para atender a demanda criativa de cada 

cliente.  

 A seguir,  baseado em Philippini (2009), listaremos algumas possibilidades de criação 

com suas principais propriedades terapêuticas e materiais necessários.   

Colagem: técnica facilitadora no início do processo arteterapêutico, promove a 

integração, a síntese, a estruturação e a ordenação. O arteterapeuta pode organizar 

previamente um banco de imagens diversificadas além do uso de panos, folhas secas, areia 

(coloridas), sementes, papéis, fitas, linhas, barbantes. 
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Fotografia: possibilita o resgate de memórias afetivas e traduz percepções de 

autoimagem proporcionando a materialização de transformação de cada ser. 

Pintura: ativa o fluxo criativo, libera conteúdos inconscientes, promove diversas 

experimentações emocionais e sensoriais. Aceitar manchas surgidas durante uma pintura é 

um aprendizado importante que a técnica proporciona. Podem ser usadas tintas acrílicas, 

plásticas, aquarelas (fluidez e transparência), guache, nanquins, pigmentos líquidos, cola 

colorida, obtidas a partir de vegetais (couve, beterraba, café, feijão), de tecido. Os suportes 

podem ser diversos como: tela, papel, madeira e objetos para pintura, como pincel, esponja, 

escova, dedo, mãos etc.  

Desenho: desenvolve a percepção espacial, a capacidade de observação, a relação 

entre luz e sombra, coordenação psicomotora e, através da definição da forma delimita, 

delineia, designa e configura. Podem ser utilizados lápis grafite, de cor (simples, aquarelável 

ou pastel), giz, carvão, giz de cera, qualquer tipo de caneta hidrocor e esferográfica. 

Tecelagem: tecer é entrelaçar fios de forma regular. Tecer significa estruturar, 

relacionar, integrar, reunir, entrelaçar, desembaraçar, organizar, ordenar, tramar. Podem ser 

utilizados lãs, barbantes, fitas, tiras de pano, malhas, cordões, fibras naturais, fios variados 

etc. 

Costura e bordado: os movimentos lentos inerentes ao bordado auxiliam o encontro 

da paciência necessária para o término de uma produção, nos desacelerando do ritmo intenso 

da vida urbana. O trabalho de bordar é mais complexo que o da costura e esta é muito 

utilizada na confecção de bonecos de pano. 

Modelagem: por ser tridimensional, seu uso é indicado para etapas mais adiantadas 

do processo arteterapêutico. Relaxa, desenvolve a coordenação motora, a percepção de 

volume, peso e temperatura e ativa elementos arquetípicos. Podem ser utilizados a argila 

(com mais cautela, pois é mobilizadora por seu caráter arquetípico e por mobilizar 

experiências ancestrais), massa caseira, papier mâché, durepoxi, biscuit, jornal, plástico. 

Após a modelagem, muitas obras têm a possibilidade de ainda serem pintadas e/ou 

adornadas. 

Mosaico e assemblage: reúnem, integram, reutilizam, ressignificam, ordenam, 

restauram. Durante a confecção e ao final do trabalho aguçam a percepção visual. No 

mosaico podem ser utilizados papéis picados, E.V.A., recortes de embalagens plásticas, 

cacos de azulejo, de espelho, conchas, pedras, cascas de ovo, pedaços de madeira e sementes. 
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Para a assemblage todo tipo de material é bem vindo e para serem presos a um suporte 

recomenda-se o uso de cola forte e em alguns casos argamassa. 

Máscaras: necessita de várias modalidades expressivas para ser confeccionada (como 

modelagem, colagem, pintura) e várias linguagens plásticas para ser vivenciada (visual, 

cênica, musical, corporal), pois em sua confecção poderá estar inserido o desdobramento  da 

atividade para a criação de personagens. Ativa a imaginação, a expressividade, a 

comunicação simbólica, estrutura e elabora conteúdos inconscientes.  

Escrita criativa:  “escrever para compreender a si mesmo”  (PHILIPPINI,  2006,     

p. 66). Ordena temas, desenvolve a comunicação, representa sons internos e externos, apura a 

compreensão e, gradualmente, acessa conteúdos inconscientes. 

Histórias: aguçam a criatividade, ativam o imaginário, favorecem o 

autoconhecimento, desenvolvem a comunicação oral e entram em questões arquetípicas 

transculturais. São muito utilizados os contos de fada e lendas. 

Vídeo: proporciona a narração, percepção da autoimagem, identidade e do ambiente, 

orientação espacial, senso de composição e experiências com imagens em movimento. 

Expressão Corporal: promove a percepção de potências e limites corporais, 

simbolismo corporal, consciência do próprio corpo, da respiração e de ritmos vitais. É muito 

utilizada como preparação do processo arteterapêutico através de relaxamento, centramento e 

enraizamento, ou com finalização do mesmo através de danças ou ritmos coreografados.  

 Por ser a modalidade expressiva em que se baseia nosso objeto de estudo, o trabalho 

arteterapêutico com a matéria-prima sucata, falaremos um pouco mais sobre a construção. 

Construção: enquanto se constrói também se recorta, cola, pinta, desenha, ou seja, na 

construção, outras modalidades expressivas são utilizadas. Enquanto constrói, o indivíduo 

transforma a matéria, explora diferentes materiais, as características de cada um deles, 

comparando-os entre si e utilizando-os de acordo com seu objetivo. Por isso, construir 

estimula a classificação, a seleção, a ordenação, a organização e a edificação e, internamente, 

construir é edificar, reunir, agregar, compor. 

 Segundo Philippini, 

 

as técnicas de construção em arteterapia, a meu ver, são as mais complexas. 

Demandam simbolicamente a consciência e a integridade de uma estrutura interna 

organizada, coesa e bem introjetada. Esta estrutura interna abrangerá percepção de 

eixo, centramento, integração entre segmentos e, se este equilíbrio não estiver 

sendo percebido internamente, não poderá ser expresso fora. Na produção 

simbólica, o mesmo poderá ser aprendido ou reaprendido nos erros e nos acertos 
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de tentar edificar e de constatar que nem sempre as próprias concepções de 

equilíbrio resultam acertadas. A materialidade sempre apresentará de modo óbvio 

estas dificuldades, e atravessá-las e resolvê-las permitirá que, analogamente, 

processos emocionais se reorganizem. (2009, p. 88) 

 

  

Conforme Wong (apud VALLADARES e CARVALHO, 2006, p. 20) a construção 

em arteterapia caracteriza-se pela utilização de estruturas tridimensionais compostas por 

comprimento, largura e profundidade. Trabalhar com estas dimensões é buscar a 

organização, a estruturação e o equilíbrio junto a outros elementos, para estabelecer a 

harmonia e a ordem visual. “As estruturas tridimensionais requerem um nível mais elevado 

de inteligência visual para elaborar as relações espaciais de um trabalho bidimensional”. 

(VALLADARES e CARVALHO, 2006, p. 20) 

 Philippini (2009, p. 90) exemplifica que podemos construir Caixas do self, ou Self-

box a partir de diferentes temáticas como: Caixa da Memória; Caixa do Feminino; Caixa da 

Infância; Caixa para um projeto especial; Caixa de Tesouros etc. As Self-box são como 

continentes que com todas as suas faces (laterais, superior, inferior, internas ou até externas), 

oferecem proteção, delimitação e espaços para projeções de conteúdos inconscientes, pois 

ativam memórias arquetípicas intensamente.  

 Para se construir uma Caixa do Self, podem ser utilizados variados tipos de caixa, 

como as de sapatos, as de eletroeletrônicos ou de alimentos, pois a escolha da caixa já é uma 

amostra simbólica do inconsciente do indivíduo. Para a construção do Self-box, propriamente 

dito, necessita-se de material diverso como imagens pré-selecionadas, fitas, barbantes, 

adesivos, lantejoulas, purpurina, pedaços de papéis variados, inclusive com texturas 

diferentes, diversos e variados lápis, canetas e tintas, além de tesoura, fita adesiva e cola.   

 As maquetes também são construções e podem variar entre tamanhos pequenos ou 

médios e serem construídas individual ou grupalmente, reproduzindo cenas cotidianas ou 

imagens inconscientes de cada indivíduo. Envolvem a utilização de diversos materiais como 

isopor, papelões, papéis variados, madeira, arames, palitos variados, canudos coloridos, 

massas de modelar ou argila (que podem servir de encaixe para outras peças ou serem 

modeladas pelo cliente em sessões anteriores), além de pequenos objetos como casinhas, 

diferentes bonecos, árvores e animais que podem ser encontrados em bancas de jornal e em 

brinquedos infantis. 

 Philippini (2009, p. 93) também inclui a instalação como uma técnica de construção 

onde se delineia em um espaço geográfico, um contexto simbólico. Através da reunião de 
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diversos materiais e objetos préexistentes, poderá ser criada uma cena organizada em um 

pequeno ambiente ou em um cômodo inteiro. 

 Abaixo, um esquema feito por Philippini (2009, p. 95) sobre as propriedades da 

construção. 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Construir é ter de lidar com o aspecto tridimensional através de questões como 

comprimento, largura, profundidade e equilíbrio. Entendemos que trabalhar com o 

tridimensional pode não ser tão simples para algumas pessoas devido à necessidade de 

elaboração de questões espaciais. Assim, seguindo os passos da arteterapia, habitualmente é 

recomendado que o trabalho com construções aconteça em processos adiantados de terapia.    

         
 

 

            

  

            Imagem 7 
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 Para se construir são necessários diversos e variados tipos de materiais, como quase 

todos os citados anteriormente (restos de papéis, madeira, palitos, arames, isopor, caixas, 

etc.) que serão reaproveitados, reutilizados. Desta forma, não podemos deixar de citar a 

questão da reutilização, do reaproveitamento dos materiais necessários para a modalidade 

expressiva construção.   

 Reaproveitar significa tirar vantagem mais uma vez e reutilizar significa usar 

novamente. Praticamente todos estes materiais são reutilizados, reaproveitados, ou seja, estão 

sendo aproveitados para construir algo novo, por isso terão uma nova função e serão 

ressignificados, como as caixas utilizadas para o Self-box ou os restos de papel, madeira e 

arame para a construção de uma maquete, por exemplo. 

 Assim, além de utilizar materiais que comumente iriam para o lixo sem ter mais 

nenhuma serventia social, agrega-se o valor ambiental e ecológico em seu re-uso, tão 

importante nos dias atuais em nossa sociedade. Como arteterapeutas, podemos refletir sobre 

os valores e significados que permeiam a questão da reutilização na arteterapia. Algumas 

delas serão vistas nos próximos itens.  

  

1.4 – Os materiais 

 

 Pillar (apud JUNIOR, 2010, p. 43) aponta algumas características e propriedades de 

alguns materiais necessários para se construir. 
2
 

 Salientamos que o material sucata, foco de nosso trabalho, será descrito a parte no 

segundo capítulo. 

 Madeira: possibilita construções definidas e resistentes oferecendo ao indivíduo 

capacidades de seleção, ordenação, classificação e planejamento para o trabalho. Ao utilizar 

madeira, é necessário planejar, esquematizar o que será feito por se tratar de um material 

não-maleável. 

 Tecidos: possibilitam a construção de bonecos, seja através da composição corporal 

do boneco, onde serão trabalhadas habilidades de corte e costura, seja através da 

ornamentação do mesmo, confeccionando roupas e acessórios, onde, além do corte e costura, 

poderá ser utilizada a colagem com cola de tecido. Trabalhar com a construção de bonecos 

oferece ao indivíduo maior consciência corporal.  

                                                 
2
 JUNIOR, H.M.C., Arteterapia: a construção como forma expressiva na adolescência. Monografia de 

conclusão do curso de especialista em arteterapia. Rio de Janeiro: Clínica POMAR/ISEPE, 2010. 
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 Arame: existem diferentes tipos de arame, desde muito finos até os mais grossos. Em 

arteterapia é aconselhável o uso de arames mais finos por serem extremamente flexíveis, 

proporcionando diferentes criações a partir dos movimentos experimentados. Podem tanto 

construir formas independentes como auxiliar na criação de outras. 

 Alumínio: basicamente encontrado em latas de bebidas ou comidas enlatadas. Seu 

uso não é comum em ambientes arteterapêuticos por seu manuseio exigir muita técnica e 

cuidado - para ser recortado, retalhado, preso a outros materiais ou em outras peças de 

alumínio. Além de, por si próprio, ser um material cortante. Porém, seu uso é minimamente 

acessível quando previamente amassado e usado em empilhamentos (sendo presos com fita 

adesiva) ou como suporte para outras peças (vaso de flores, por exemplo, com areia ou argila 

dentro, fazendo peso na construção). 
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CAPÍTULO 2 

SUCATA 

 

  

Imagem 8                                                                            Imagem 9 

  

 

No dicionário etimológico, Antônio Geraldo da Cunha (1986, p. 740) define sucata 

como objeto sem valor. Na sociedade contemporânea, onde somos cada vez mais 

estimulados ao consumo e, consequentemente, ao descarte do que não nos é mais útil – para 

termos que consumir novamente - podemos associar o que não tem mais valor ao que será 

descartado, jogado fora. Desta forma, definimos como sucata, objetos de nosso cotidiano que 

comumente são jogados no lixo por não possuírem, a princípio, mais utilidade e que, 

inseridos em um ambiente arteterapêutico, podem ser trabalhados com liberdade e 

criatividade.  

 Segundo o dicionário, lixo define-se como “o que se varre da casa, da rua, e se joga 

fora, entulho, coisa imprestável” (apud ZANETI, p.25). Contudo, segundo a autora  

 

O que é lixo para uns, não é para outros. Lixo é o resto de algo que botamos para 

fora, mas que pode ser reaproveitado. O lixo é gerado como conseqüência do tipo 

de sociedade de consumo em que vivemos. Uma embalagem plástica de um 

produto que é consumido em minutos, fica em exposição numa prateleira durante 

dias e levará quinhentos anos para ser desmanchada na natureza. (1997, p. 26) 

 

 Assim, podemos dizer que o material sucata é composto por objetos como: 

embalagens plásticas de potes de produtos de limpeza, sorvete, iogurtes, margarina, 
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requeijão, maionese, chocolate, biscoitos, garrafas PET, shampoo, cremes, remédios, 

tampinhas de rosca, tampas de pressão; embalagens de papelão como de café, caixas de 

alimentos, de pizza, sabão em pó, leite tipo longa vida, molhos de tomate, caixas de fósforos, 

de remédio, de presentes, rolos de papel higiênico, de papel toalha e de papel alumínio; fios, 

barbantes e diferentes fitas que prendem estas embalagens; isopores, papelões e peças 

plásticas em formatos diversos que acomodam os objetos vindos dentro de caixas; diferentes 

papéis que acomodam ou embrulham presentes (celofane, seda, estampados, de camurça), 

bem como suas devidas ornamentações (florzinha seca, adesivos, pecinhas em alto relevo, 

miniaturas); caixas de ovo, sejam de isopor ou papelão; CDs inutilizados, suas embalagens e 

as de DVDs; peças eletrônicas danificadas como teclado de computador, fones de ouvido, 

mouses; moedas velhas; chapinhas; restos de tecidos e aviamentos; ornamentações de festas 

(flores e folhas secas, espumas, penas, boás); além de objetos antigos que porventura 

tenhamos guardado, brinquedos velhos, jornal e tudo mais que nossa imaginação e 

criatividade queiram se apropriar. 

 Caso o indivíduo deseje, também podem ser utilizados objetos decorativos como 

lantejoulas, conchas, pedras, pedriscos e restos de bijouterias. Cabe frisar que, para 

reutilizarmos estes objetos, todos devem estar devidamente limpos, sem nenhum resíduo do 

que acondicionavam e com o mínimo de cheiro possível. Para isso, precisam passar por um 

processo de limpeza que não danifique sua estrutura, caso contrário, o mesmo deve ser 

inutilizado para que a construção não seja prejudicada. 

 Outro ponto que também precisamos citar para que a construção possa acontecer 

através da união, recorte e sobreposição destes objetos, é a necessidade do auxílio de 

tesouras, durex finos e grossos, coloridos (que podem servir como acabamento de uma obra 

plástica) e transparentes, fita adesiva fina e grossa e cola plástica. Num contexto infantil ou 

infanto-juvenil, não é aconselhável o uso de estiletes e cola quente, devido ao perigo que 

estes instrumentos oferecem, e as tesouras utilizadas devem ser sem ponta.  

 Por ser um processo de reaproveitamento de material, utilizar sucata para construir é 

transformar a matéria a partir da exploração de diferentes possibilidades. Desta forma, é 

oferecido a estes materiais maior tempo de vida, pois eles serão transformados novamente em 

objetos úteis, integrando a construção de algo novo. Neste contexto, também ressaltamos a 

importância ecológica do uso da sucata como material de trabalho, pois os objetos que seriam 

descartados, jogados no lixo, passam a ser reutilizados.  
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Segundo Nagem, 

 

ao reaproveitar, tomamos posse de diversos materiais antes de descartá-los, 

criando e exercendo novas formas de utilização. Sucata não é lixo se 

reaproveitada, e o aspecto mais transformador, consiste em fazer arte com algo que 

não serviria para mais nada, com rejeitos. Daí em diante, a imaginação começa a 

aflorar, pois se consegue ver no que é jogado fora, mais do que apenas lixo.  

(2006, p. 48) 

 

 

2.1 – Possibilidades com sucata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

  

 

 

 

São muitas as pessoas que trabalham com sucata e fazem desta atividade um meio de 

sustento. Consequentemente, os produtos realizados a partir do uso de diferentes sucatas, 

também são bastante variados. A seguir, veremos alguns destes resultados. 

 

 2.1.1 – Brinquedos com sucata 

  

 São muitos os exemplos de brinquedos feitos com sucata, vão desde construções 

simples e fáceis de crianças reproduzirem, até algumas mais elaboradas que necessitam de 

manual de instrução para serem construídas.  

 

   Imagem 10 
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Imagem 11 – bonecos feitos com embalagem 

de  amaciante  e  rolos  de  papel  higiênico 

Imagem 12  –  bonecos  feitos com  tampas  e 

potes plásticos, metal, peças eletrônicas e fios 

Imagem 13 – Casas feitas com caixas 

de pizza a partir de recorte e dobradura 

Imagem 14 – cachorro feito com rolos 

de papel, caixa de ovo e pintura 

Imagem 15 – caminhão feito com embalagem de 

amaciante, tetra pak, tampas, espetinho de 

madeira, cordão de sapato 

Imagem 16 – robôs feitos com rolos de papel, tampas, 

canudinhos, tetra pak, recortes, miolo de mouse e 

fiação de telefone. 
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2.1.2 – Artesanato com sucata 

 

 O artesanato feito com sucata pode variar entre peças temáticas decorativas, como 

enfeites natalinos, enfeites juninos; objetos para decoração de interiores, como móbiles, 

mandalas, portarretratos, porta-objetos, lustres, cúpulas de abajour; bijouterias; acessórios, 

Imagem 17 – trenzinho feito com embalagens plásticas e corda 

Imagem 18 - caixas de fósforos, fio de nylon, papel colorido e pena descartada pelo espanador 
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como cintos e bolsas; alguns móveis, como cadeiras, biombos; etc. A criatividade do ser 

humano é infinita! 

 

 

       

 

 

       

Imagem 19 – árvore de Natal feita com CDs Imagem 20 – mandala feita com garrafas PET 

Imagem 21 – porta objetos 

feitos com tetra park 

Imagem 22 – porta-guardanapo 

feito com peças de metal 
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Imagem 23 – lustre com prato 

de alumínio e garrafa PET 

Imagem 24 – cadeira feita 

com peças de bicicletas 

Imagem 25 – bolsa feita 

com anéis de lata 

Imagens 26 e 27  – anéis, pingente e brincos feitos com sucata eletrônica 

Imagens 28 e 29 – biombos feitos com pedaços de janelas 
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 2.1.3 – Obras de Arte com sucata 

 

 No mundo contemporâneo, é possível aos artistas expressarem-se com uma maior 

liberdade de criação, mas sabemos que, no decorrer da história da arte, nem sempre foi 

assim. Existem muitos nomes de artistas plásticos que, cada um à sua época, burlaram regras 

sociais e culturais através de suas obras. 

  Pablo Picasso pode exemplificar um destes momentos quando, ao unir um guidão e 

um celim de bicicleta, montou Cabeça de Touro. Para esta construção, apropriou-se de 

sucatas de ferro e atribuiu-lhes um novo significado quando foram reutilizadas de uma 

maneira diferente da original.  

 

 

Imagem 30 – Cabeça de Touro, Pablo Picasso 

escultura feita com sucata de ferro 

 

 Sobre a sua produção, reproduzimos a fala de Picasso: 

 

Um dia encontrei um montão de sucata, um selim de bicicleta e ao lado o guiador 

enferrujado... ambas as peças se ligaram momentaneamente na minha 

imaginação... a idéia para a cabeça de touro nasceu, sem que eu tivesse refletido 

sobre isso, apenas tive de o soldar... Mas o que eu deveria ter feito logo em 

seguida: atirar fora a cabeça do touro. Atira-la para a rua, para a valeta, para 

qualquer parte, mas deita-la fora. Viria então um trabalhador, apanha-la-ia e 

acharia que se poderia talvez fazer desta cabeça de touro um selim e um guiador. E 

fa-lo-ia... Teria sido maravilhoso, é o dom da transformação. (WALTER apud 

NAGEM, 2006, p. 36) 
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 Na Arte Contemporânea Brasileira, temos o artista visual Vik Muniz, conhecido 

internacionalmente por seu vasto trabalho artístico. Vik é um artista que trabalha com os 

mais inusitados tipos de materiais como: geleia, chocolate, açúcar, diamante, arame. Com 

estas e outras matérias-primas produz desde retratos até releituras de obras de arte, como 

Mona Lisa de Leonardo da Vinci.  

Atualmente o artista trabalha bastante com sucata, produzindo obras de grande porte 

que são veiculadas em programas de televisão, propagandas, além, é claro, de grandes 

exposições por vários lugares do mundo. Vik utiliza a fotografia para divulgar seus trabalhos. 

A seguir alguns exemplos da sua vasta produção. 

 

 

 

 

 

 

 

Casa da Flor 

 

1.7– Sucata e Arteterapia                               

Imagem 31 – Mona Lisa, Vik Muniz                                                Imagem 32 – Mariliyn Monroe, Vik Muniz 

 

 

                            Imagem 33 – O Beijo, Vik Muniz 
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 2.1.4 – Arquitetura com sucata 

 

 Na cidade de São Pedro da Aldeia no estado do Rio de Janeiro existe uma construção 

que símbolo da arquitetura espontânea e foi construída por inspiração de sonhos e devaneios 

de um homem pobre, negro e semi-alfabetizado. É a Casa da Flor, obra de Gabriel Joaquim 

dos Santos (1892-1985), simples trabalhador nas salinas, filho de uma índia e de um ex-

escravo africano. 

 A casa começou a ser construída em 1912 e entre 1923 e 1985, ano em que faleceu, 

Gabriel Joaquim dos Santos foi embelezando seu lar com materiais recolhidos no lixo 

doméstico e no refugo das obras civis do local. Abaixo veremos algumas imagens da Casa da 

Flor, construída através de fértil imaginação. 

 

 

       Imagem 34 

  

        Imagem 35                                                                                      Imagem 36 
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 2.2 – Sucata e Arteterapia 

 

 

                                    Imagem 37 

 

 Nesta seção falaremos sobre as propriedades arteterapêuticas de se trabalhar com  

sucata. Nosso foco de trabalho - seu uso com crianças - será visto no terceiro capítulo. 

 Segundo Brandão (apud VALLADARES e CARVALHO, 2006, p. 20),  trabalhar 

com sucata estimula os processos de interação, orientação espacial, equilíbrio, discriminação, 

articulação de partes, ou seja, etapas relacionadas ao processo de organização. Valladares e 

Carvalho (2009) enfatizam que a sucata é um material composto por objetos que perderam 

seu uso original, mas como sucata em si, aparecem com outra finalidade, com um novo 

sentido, para dar nova forma.  

 Neste contexto, Philippini (2009, p. 92) comenta que as sucatas “oferecem uma 

considerável dificuldade operacional, na medida em que reúnem objetos díspares em 

tamanhos, texturas e materialidades, e convocam quem cria, ao desafio de formar uma 

estrutura em equilíbrio, reunindo estas partes tão diversas entre si”. Por estas mesmas 

características, a construção com sucata torna-se extremamente rica quando o indivíduo 

precisa ultrapassar tantos obstáculos para conseguir construir algo. Claro que também pode 

haver desistência, irritação, impaciência neste processo e, ao longo do processo, o 

arteterapeuta estará atento às manifestações psíquicas do cliente.  
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 Estar diante de diferentes objetos em grande quantidade pode desestimular o 

indivíduo, deixando-o “perdido”, sem saber o que fazer. Por isso é importante que em um 

setting arteterapêutico, os materiais a serem utilizados sejam oferecidos de forma organizada 

e com fácil percepção visual. No caso da sucata, os objetos podem estar agrupados a partir de 

seus tamanhos ou por suas materialidades: grupo dos plásticos; grupo dos papelões, grupo 

dos papéis, grupo dos metais; instrumentos auxiliares, por exemplo. 

 Enquanto lidar com o inusitado, com o desconhecido, pode ser assustador para 

algumas pessoas, para outras, pode ser estimulante e desafiador. Construir com sucata 

favorece a exteriorização de sentimentos e a manifestação de elementos da personalidade de 

cada indivíduo, demonstrando paciência ou impaciência, cautela ou impulso, improvisação 

ou planejamento diante do material com que se constrói, auxiliando a comunicação entre 

arteterapeuta e cliente. Agregar valor a pequenas coisas é desafiador e transformador. 

Trabalhar com sucata estimula a imaginação e a criatividade, ativando o imaginário. Como 

diz a frase encontrada em um blog sobre o tema: "sucata é um nada que pode vir a ser tudo”.
3
 

 Trabalhar com sucata é transformar o que iria para o lixo em algo novo, apropriando-

se do que não é mais útil e atribuindo-lhe nova função. Desta forma, por analogia, podemos 

dizer que, psiquicamente, trabalhar com sucata é lidar com nosso lixo interno, aspectos 

negativos e desagradáveis negados por nós mesmos. Construir com sucata é ter oportunidade 

de enxergar, perceber e integrar estes aspectos a si próprio, tendo a possibilidade de 

transformar sentimentos, sensações e imagens internas que nos desagradam, que nos 

desconfortam. Como diz Nagem: 

 

Realmente, é esse trabalho que nos cura – se apropriar de nosso caos pessoal, e 

trabalhar ao estilo faça você mesmo; operar com os resíduos de construções e de 

destruições anteriores, já que a desconstrução acaba por construir o sujeito. É a 

obra de arte que dá vida ao artista! (2006, p. 36) 

 

 

  O indivíduo que vivencia a construção com sucata transformando os materiais 

através da reutilização dos mesmos, “sente-se apto e seguro a dar forma, direção e 

movimento a sua própria vida, o que se constitui não só num processo externo, mas também 

interno”. (VALLADARES e CARVALHO, 2006, p. 21).  

  

                                                 
3
 Disponível em:  http://arteinfantil-elartes.blogspot.com/2010/05/trabalho-com-sucata-em-arte-

terapia.html. Acessado em 26/01/2011. 

http://arteinfantil-elartes.blogspot.com/2010/05/trabalho-com-sucata-em-arte-terapia.html
http://arteinfantil-elartes.blogspot.com/2010/05/trabalho-com-sucata-em-arte-terapia.html
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Citando Nagem: 

 

o trabalho com a sucata propicia o estímulo à criatividade através da construção e 

reconstrução do concreto e real. Configura-se num material transformador, pois se 

fornece uma nova utilidade ao que antes era lixo. Traz a mudança através do 

concreto, facilita a busca de possibilidades de transformação em todos os níveis. 

Por poder ser aliada à pintura, à colagem, e à modelagem, apresenta-se como uma 

atividade rica e complexa, que pode mobilizar os conteúdos inconscientes, 

transformando-os, e ressimbolizando-os de forma benéfica. O terapeuta deve ficar 

atento, para que nenhum detalhe escape, pois é um trabalho de muita sutileza. A 

profunda relação pessoal do arteterapeuta com o material, a experiência adquirida 

pela percepção sensorial conseguida de forma vivencial, a diversidade de 

sensações dos sentidos corporais, possibilitam o desenvolvimento de sua 

sensibilidade, tão necessária a sua atuação como um acompanhante atento. (2006, 

p.38) 

  

 Cada obra plástica é uma amostra de como o indivíduo que a executou se reflete no 

mundo em determinado momento de sua vida. Assim também acontece em obras feitas com 

sucata. Pois mesmo sendo um trabalho de apropriação de objetos distintos que iriam para o 

lixo, o indivíduo que os utiliza cria a partir de seu contexto de vida, dando novo significado 

ao que foi construído e passa a fazer parte de um todo. 

 Desta forma, o uso da sucata enquanto material plástico, é essencial ao trabalho em 

arteterapia, pois, assim como outros materiais, oferece uma interação entre o sensível e o 

cognitivo, sendo um aliado ao trabalho arteterapêutico. 
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CAPÍTULO 3 

A CRIANÇA 

 

 
                               Imagem  38 

 

 

                                                                                                             As crianças  acham tudo em nada. 

Giacomo Leopardi 

 

 

Durante os meses de março a novembro do ano de 2010, foi realizado o estágio 

referente ao curso de Pós-graduação Latu Sensu em Arteterapia, em uma Casa de 

Acolhimento a crianças em situação de risco social, em um bairro do subúrbio da cidade do 

Rio de Janeiro.  

A Casa de Luciá, onde foi realizado o estágio, funciona com o objetivo de incluir estas 

crianças e adolescentes na sociedade, por meio de atividades oferecidas fora do horário 

escolar, através da educação e da cultura. Assim, as crianças e adolescentes estudam na rede 

pública de ensino em um turno do dia (manhã ou tarde) e no contra turno encontram-se na 

Casa de Apoio. 

Lá, são oferecidos almoço, lanche, estudos dirigidos sobre os conteúdos aprendidos na 

escola, atividades físicas, atividades artísticas, atendimento arteterapêutico, psicológico, 

fonoaudiológico, passeios e festas comemorativas. Tudo precisa ser acompanhado pelos 

responsáveis das crianças e adolescentes acolhidos através de reuniões quinzenais ou quando 

forem solicitados. 

http://pensador.uol.com.br/autor/Giacomo_Leopardi/
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A Casa é uma instituição filantrópica de utilidade pública e parte das pessoas que lá 

trabalham são voluntárias. O atendimento arteterapêutico aconteceu através do estágio 

firmado por meio de convênio entre as instituições POMAR e Casa de Luciá. 

No estágio que ilustra o presente trabalho, foram atendidas dez crianças, sendo seis 

meninas e quatro meninos, entre oito e onze anos de idade. Como explicado no capítulo 

anterior, em um atendimento arteterapêutico são experimentadas e vivenciadas diferentes 

modalidades expressivas. Quando propomos trabalhar construção livre utilizando sucata, 

percebemos algo diferente no processo de criação daquelas crianças.  

Desta forma, neste capítulo, trataremos do período cognitivo que estas crianças estão 

inseridas, utilizando as idéias de Piaget e levando em consideração sua condição social, 

baseando-nos nos estudos de Vigotski. 

 

3.1 – Piaget 

 

Jean Piaget foi um dos mais importantes pesquisadores sobre o desenvolvimento 

infantil. Suas idéias foram muito difundidas no campo da educação, pois mudou visões e 

teorias tradicionais relacionadas à aprendizagem. Piaget pesquisou sobre as características do 

pensamento infantil e suas idéias buscam implantar, nos espaços de aprendizagem, uma 

metodologia que busca formar cidadãos criativos e críticos. De acordo com suas teorias, o 

professor não deve apenas ensinar, mas sim e, antes de tudo, orientar os educandos no 

caminho da aprendizagem autônoma.   

As teorias de Piaget tentam descrever como se desenvolve a inteligência nos seres 

humanos, por isso o nome dado a sua ciência de Epistemologia Genética, que é entendida 

como o estudo dos mecanismos do aumento dos conhecimentos.
4 

Desta forma, explica que o desenvolvimento do indivíduo inicia-se no período intra-

uterino e vai até aos 15 ou 16 anos. A construção da inteligência dá-se, portanto, em etapas 

sucessivas, com complexidades crescentes e encadeadas umas às outras. A isto Piaget chamou 

de construtivismo sequencial.  

Estudando as crianças, propõe fases para o desenvolvimento infantil, que são: 

Sensório-Motor - do nascimento aos 2 anos, aproximadamente; Simbólico - dos 2 aos 4 anos, 

                                                 
4
 Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/per09.htm. Acessado em 08/03/2011. 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/per09.htm
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aproximadamente; Pré-operatório - dos 4 aos 7 anos, aproximadamente; Operatório Concreto 

- dos 7 aos 11 anos, aproximadamente; Operatório Abstrato - dos 12 anos em diante.  

Como as crianças atendidas no estágio na Casa de Luciá tinham entre oito e onze anos 

de idade, encontravam-se no período denominado por Piaget de Operatório Concreto,  que 

destacaremos a seguir. 

 

3.1.1 – Operações Concretas 

 

Este é o período caracterizado pela capacidade de raciocínio lógico, organização dos 

pensamentos em estruturas coerentes e totais dispostas em relações hierárquicas ou 

seqüenciais. Nesta fase se torna possível para a criança: classificar os objetos segundo 

critérios explícitos; seriar os objetos de um conjunto por uma relação claramente definida; 

estabelecer equivalências numéricas, independente das disposições espaciais dos elementos; 

relacionar o tempo e o espaço percorridos ao compreender as noções de velocidade; explicar 

os fenômenos físicos de forma objetiva quando não se refere mais, unicamente, à sua ação 

própria e, sim, considerando os diversos fatores relacionados aos fenômenos. 

A organização social da criança passa a ser grupal, podendo participar de grupos 

maiores, chefiando e admitindo a chefia. Compreendem regras, sendo fiéis a elas e 

estabelecendo compromissos. Isto acontece por que neste período, o egocentrismo intelectual 

e social que caracteriza as fases anteriores, dá lugar à capacidade da criança de estabelecer 

relações e de coordenar pontos de vista diferentes, integrando-os de modo lógico e coerente.  

Ao longo desse período, por meio da socialização, a criança vai abandonando o 

egocentrismo e começando a participar de jogos de regras que envolvem a cooperação entre 

os indivíduos e favorecem a adaptação social. Neste contexto, a conversação torna-se 

possível, pois passa a ser uma linguagem socializada, sem que, no entanto, possam discutir 

diferentes pontos de vista para se chegar a uma conclusão comum. 

Outro aspecto importante neste estágio refere-se ao aparecimento da capacidade da 

criança de interiorizar as ações, ou seja, ela começa a realizar operações mentalmente e não 

mais apenas através de ações físicas, típicas da inteligência sensório-motor. Se lhe 

perguntarem, por exemplo, qual é a vareta maior, entre várias, ela será capaz de responder 

acertadamente comparando-as mediante a ação mental, ou seja, sem precisar medi-las usando 

a ação física. 
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Porém, embora a criança consiga raciocinar de forma coerente tanto com esquemas 

conceituais como com ações executadas mentalmente, esta lógica de raciocínio refere-se 

unicamente a objetos ou situações passíveis de serem manipulados ou imaginados de forma 

concreta. Pensar  de maneira abstrata ainda será mais adiante.  

A criança também passa a desenvolver a capacidade de pensar simultaneamente  no 

estado inicial e final de alguma transformação efetuada sobre objetos, é a característica da 

reversibilidade. Assim, observa-se um avanço nas construções, trabalhos manuais, desenhos, 

que se apresentam cada vez mais detalhados e adaptados ao real. 

 

 3.2 – Vygotsky 

 

Além dos processos internos para o desenvolvimento mental, atribuímos, de acordo 

com Vygostky (1998),  papel igualmente preponderante às relações sociais estabelecidas entre 

os sujeitos, ou seja, aos processos interpessoais. Desta forma o desenvolvimento mental se dá 

através de relações intra e interpessoais de troca com o meio, processo chamado pelo autor de 

mediação. Assim, as fases  do desenvolvimento infantil restritas às determinações biológicas 

propostas por Piaget, são contrapostas por Vygotsky, quando formula o conceito zona de 

desenvolvimento proximal, que segundo o autor é: 

 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através 

de solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através de solução de problemas sob a direção de um adulto ou em 

colaboração com companheiros mais capazes (1998, p. 97). 

 

 

Ambos compartilham uma visão de desenvolvimento construído pelo sujeito que 

aprende, o saber não transmissível de forma passiva, como a escrita em uma folha em branco.  

Atentos às particularidades da contribuição de Vygotsky sobre esta construção, 

salientamos que o contexto social na qual são originadas as crianças da Casa de Luciá e as 

relações sociais estabelecidas entre elas, trouxeram subsídios importantes para os 

atendimentos arteterapêuticos, particularmente observado com uso da sucata, que 

apontaremos adiante.  

 

 

 



36 

 

 

 

3.3 – Imaginário Infantil 

 

Segundo Philippini, enquanto o indivíduo trabalha artisticamente, “em-forma, in-

forma, trans-forma” (2008, p. 20). Ou seja, ele dá forma a seus conteúdos inconscientes, 

trazendo-os à consciência através dos símbolos criados em sessões de arteterapia, informando 

para o arteterapeuta e a si mesmo sobre suas questões internas, para que estas possam ser 

transformadas através das experimentações plásticas. 

Assim também acontece com o trabalho arteterapêutico com crianças. Claro que elas 

não possuem tal consciência sobre as transformações que vão acontecendo em suas vidas 

através da prática terapêutica com a arte, mas elas acontecerão da mesma forma. 
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CAPÍTULO 4 

                                                   O TRABALHO 

 

 

 

 

Começou o tempo do lazer 

Arnaldo Antunes 

 

 

 

 Neste capítulo, falarei de alguns momentos do estágio onde a sucata foi utilizada 

arteterapeuticamente e apresentarei questões que surgiram, fatos interessantes, descobertas 

decorrentes de se trabalhar com o material em um setting de arteterapia. 

 Cabe explicar que o estágio foi feito em dupla e que, ao longo do período de nove 

meses, aconteceram trinta e seis encontros com duas horas de duração cada um. As dez 

crianças que formaram o grupo foram escolhidas pela direção da Casa de Luciá. Apenas lhes 

foi dito a faixa etária e as quantidades mínima e máxima do público que seria necessário para 

se realizar o estágio.  

Para realizarmos este processo, precisamos passar por três etapas, que são 

denominadas: Diagnóstico; Estímulos Geradores e Processo Auto-gestivo. Durante a fase do 

Diagnóstico as crianças experimentam diferentes modalidades expressivas para que os 

estagiários tracem um possível diagnóstico daquele grupo. Na segunda fase as propostas 

expressivas são realizadas através de Estímulos Geradores, que podem ser histórias, músicas, 

Imagem  39 
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filmes, passeios etc. Na terceira e última etapa, é o público, ou seja, as crianças, que após 

tantas vivências, decidem em conjunto o que pretendem realizar, por isso o nome Processo 

Auto-gestivo. 

 

4.1 – Primeiros Passos 

 

Na primeira vez que propusemos construir com sucata, estávamos no sexto encontro 

(fase de diagnóstico) e todas as dez crianças estavam presentes. Nosso objetivo era o de 

continuar com o levantamento diagnóstico que havíamos iniciado há cinco semanas, 

utilizando a técnica de construção livre através do material sucata. 

 O cronograma de atividades para o encontro foi: cantar e dançar música “Bom Dia”; 

breve conversa sobre material que seria utilizado; construção livre com sucata; brincadeira de 

roda “Escravos de Jó” (com rolinhos de papel higiênico); roda e encontro das mãos ao centro 

para nos despedirmos. 

Os materiais e outros recursos que utilizamos para o encontro foram: três vasos de 

planta na janela da sala, CD com músicas de Bach e Vivaldi como fundo musical durante a 

realização da atividade. Para a realização das construções foram utilizadas fitas adesivas, 

tesouras e diversas sucatas como caixas, rolinhos de papel higiênico e papel toalha, 

embalagens plásticas de diferentes formas, tamanhos e cores, tampinhas, fitas, linhas, palitos 

de dente e churrasco, bolinhas de isopor entre outros. 

Nesta sessão, as crianças chegaram e observaram a arrumação diferente da sala, pois 

as mesas e cadeiras estavam encostadas nas paredes. Depois, formamos uma roda em volta do 

jornal que estava preso ao centro da sala onde cantamos e dançamos a música “Bom Dia”.  

Ao término da música, foi explicado o que é sucata e deu-se início a atividade. Logo as 

crianças foram ver o que tinham para trabalhar, empolgadas com a novidade. Cada um 

escolheu os materiais necessários para começar sua construção e se espalharam pela sala.  

 No início pareceu formar-se um grupo de meninas de um lado da sala e outro dos 

meninos, aos poucos alguns foram se misturando e se deslocando, mas o grupo das meninas 

permaneceu até o fim do encontro. Todos estavam incrivelmente interessados e criativos 

construindo seus objetos, pareciam estar gostando da liberdade que o manuseio com material 

estava oferecendo. 

Um menino ficou sentado por certo tempo, olhando para as sucatas; parecia estar 

pensando no que fazer e só depois foi escolher as que iria utilizar. Pegou suas peças, sentou 
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no chão e ficou concentrado, em silêncio, construindo seu objeto. Quando terminou, 

brincando com o que criou disse “Esse avião ainda vai decolar!” e a cada momento 

aprimorava sua produção.  

Outro escolhia a mesma sucata que algumas meninas haviam devolvido para a mesa. 

Começou a fazer uma nave, depois transformou-a em um castelo que em seguida voltou a ser 

nave e por fim desmontou tudo o que fez. Ao avistar uma colega construindo algo com 

interesse, começou a ajudá-la, reutilizando as peças que havia usado anteriormente e 

apropriando-se do que ela havia começado a fazer, que acabou se transformando em um 

volante e marcha de ônibus. 

 Uma menina terminou sua boneca dizendo que não estava achando-a bonita, mesmo 

não sabendo o motivo. Sua amiga criou uma boneca que disse achar linda. Outra colega 

construiu muitas formas humanas e quando perguntada sobre o que as pessoas que construiu 

estavam falando ou pensando ela disse: “Nada, elas não têm boca!” 

 Um terceiro menino pegou bolinhas de isopor e encaixou-as numa caixa de ovos 

brincando de vendedor de ovos de codorna pela sala. Falava e andava tentando vender sua 

mercadoria a todos. Depois encaixou organizadamente várias tampinhas dentro de uma 

grande caixa; queria prendê-las ao fundo, mas não sabia como fazer. Foi-lhe ensinado a fazer 

rolinhos com a fita adesiva e desta forma começou a prendê-las. Logo disse “está feio” (fala 

habitual sobre suas produções), mas quando mostrou o que fez a seus colegas e estes se 

mostraram curiosos diante do que viram, chamando a atenção de outras crianças para o seu 

trabalho, ficou animado e começou a colar mais tampinhas fazendo uma borda na caixa. No 

início disse ser o “Piscinão de Ramos” e depois de pronto, disse ser “a piscina da Casa de 

Luciá!”. 

 Um quarto menino parecia não querer parar, construindo seguidamente muitas coisas. 

Ele fez uma construção que denominou de “Um lugar onde mora um monte de pessoas” 

referindo-se a algo que viu na televisão; dois bonecos (sendo que um está levantando peso) e 

um brinquedo chamado “negócio de chutar”. Por vezes parava a construção para brincar com 

o que já havia construído ou com outros objetos que achava pela sala - pegou bolinhas de 

isopor e brincou como se fossem bolinhas de gude, por exemplo. 

Uma menina construiu ao todo 21 objetos e em sua maior parte na forma humana. 

Nenhuma delas tinha muitos detalhes, mas esta menina criava quase que compulsivamente. 

Outras duas meninas encontravam-se menos agitadas, construíram selecionando 

constantemente o material necessário e fazendo pequenas coisas.  
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Algumas crianças sentaram próximas umas das outras, formando pequenos grupos e 

produzindo coisas parecidas. As construções foram de aviões, formas humanas, piscina 

telefone, “brinquedo de chutar”, balde para levar leite, volante e marcha de ônibus, 

espanador de poeira, caixa de ovos, curativos nos dedos com a fita adesiva, nariz de palhaço e 

mordaça (com fita adesiva na boca), brincadeira de “bolinha de gude”. 

O trabalho foi realizado com pouca conversa paralela e com brincadeiras. Em certos 

instantes, alguma criança era vista brincando com o que tinha acabado de fazer – venda de 

ovos de codorna, avião que voava pela sala e telefones para conversar.  

Foi difícil conseguirmos realizar a brincadeira seguinte (Escravos de Jó), pois as 

crianças não queriam parar de brincar com suas produções, além de terem ficado tristes 

quando lembraram que não as levariam para casa naquele mesmo dia. 

A seguir, algumas fotos da sessão: 
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 4.2 – Seguindo a Canção 

 

 Nesta segunda sessão em que utilizamos sucata, estávamos na terceira e última fase do 

estágio, o processo auto-gestivo, e as crianças escolheram trabalhar com sucata para 

construírem os instrumentos utilizados na sessão anterior. (Quando fizemos a “Festa de Dia 

das Crianças da Arteterapia” e alguns instrumentos, feitos com sucata ou não, foram levados 

para que as crianças tivessem a possibilidade de tocar e brincar com sons e ritmos. Ao final 

deste encontro, como era de costume, perguntamos o que gostariam de fazer na sessão 

seguinte e um menino disse que sabia fazer alguns daqueles instrumentos com outros objetos. 

Sua idéia foi acompanhada em coro por todas as outras crianças). 

 Desta forma, chegamos ao encontro em questão com várias sucatas como: caixas, 

rolinhos de papel higiênico e papel toalha, embalagens plásticas de diferentes formas, 

tamanhos e cores, tampinhas, durex coloridos, barbantes e linhas coloridas; e diferentes 

possibilidades para a criação de sons como: grãos e sementes variados (feijão, arroz, milho, 

areia e ervilha). 

 O cronograma de atividades para o encontro foi: cantar e dançar a música “Bom Dia”; 

assistir ao Curtametragem “A casa do Mestre André”
5
, como estímulo ao trabalho do dia; 

construir os instrumentos com sucata e materiais auxiliares; tocar, cantar e brincar com as 

criações e terminarmos com a roda de mãos ao centro para nos despedirmos.  

Assim que as crianças entraram na sala de arteterapia, foram perguntando se fariam os 

instrumentos como haviam pedido no final da sessão passada. Foi respondido que sim, mas 

antes veríamos um vídeo na televisão. Adoraram a idéia, pois soltaram vários “Eba!” neste 

momento. Durante as músicas do vídeo, quase todas as crianças sorriam e tentavam cantar as 

músicas, por serem repetitivas. Assim, pareciam estar gostando do que assistiam. Quando o 

filme terminou pediram para colocarmos novamente, que agora queriam cantar e dançar as 

músicas que aprenderam. Um dos meninos estava bastante empolgado e contagiava a todos da 

sala.   

 Durante a segunda vez em que assistiam ao filme, um menino gritou “Ah, é por isso 

que as tias colocaram a gente para ver esse filme, por que nós vamos fazer isso hoje!”. 

 Ao final da sessão cinematográfica, estavam ávidos para começarem a trabalhar. 

Adoraram quando mostramos todos os materiais sob os panos e logo foram escolher seus 

                                                 
5
 O Curtametragem “A Casa do Mestre André” é uma produção do grupo de teatro Udi Grudi, que através 

de músicas e brincadeiras, fala sobre a possibilidade de se criar sons com o inusitado. 
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objetos e a falar sobre o que fariam. Aquele menino continuava empolgadíssimo e 

rapidamente fez um chocalho com dois sons diferentes. Outro mostrou os dois instrumentos 

que já tinha feito e pediu ajuda para usar o durex. Seu colega também não conseguiu fazer o 

que queria com o durex. Ajudamos e ensinamos mas, mesmo assim, não ficou satisfeito. Com 

raiva começou a desenrolar  de qualquer jeito até que a fita acabasse. Acabou conseguindo o 

que queria e muitos imitaram seu jeito de usar o material, dando acabamento ao instrumento 

que constuíram. Tanto que ao final da sessão constatamos que todos os 26 rolinhos de durex 

colorido tinham acabado. Em certo momento, durante a confecção dos trabalhos, percebemos 

que a sala estava em silêncio absoluto, de tão concentradas que as crianças estavam em suas 

criações. 

 Todos fizeram muitos chocalhos: uma menina fez dez tipos de chocalhos diferentes. 

Outra menina fez uma cuíca e recebeu muitos aplausos após sua apresentação.  Uma terceira 

fez um pau-de-chuva e um reco-reco e uma quarta menina produziu uma bateria. Uma menina 

e um menino juntaram tudo que haviam feito como um instrumento único, e um dos meninos 

utilizava seu instrumento com diferentes sons de chocalhos como uma arma, chamada “arma 

dos instrumentos”. Vale ressaltar que todas as denominações foram dadas por seus próprios 

criadores. 

 As crianças tiveram um momento para apresentarem suas produções e organizarmos o 

material que havia sobrado (quase nada). Em seguida, coletivamente, começaram a cantar e 

tocar funk com os seus instrumentos que eram trocados uns com os outros, para todos 

experimentarem o que foi produzido. Foi difícil terminar a sessão, pois ainda estavam 

agitados e não queriam parar com a brincadeira. A seguir, algumas fotos da sessão: 
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 4.3 – As Flores de Plástico não morrem 

 

 Neste encontro estavam presentes nove crianças, uma menina do grupo faltou e nosso 

objetivo era continuar o processo autogestivo através da construção de flores com sucata. 

Como a proposta é que nesta fase a atividade seja conduzida pelas próprias crianças atendidas 

na Arteterapia, realizariam seu pedido do final do último encontro. 

 O interessante desta sessão é que ela foi toda pensada pelas crianças. Desde a ideia, 

como tem de ser neste período do processo, até seu fim. Essa ideia foi lançada ao final da 

sessão anterior (construção de instrumentos com sucata), por uma menina. Assim que 

perguntamos o que eles gostariam de fazer na sessão seguinte, ela disse saber fazer flores com 

esse mesmo material, como uma atividade já feita outro dia na escola. Outras crianças 

também conheciam a técnica e gostaram da idéia, escolhendo esta atividade para ser realizada. 

Disseram o material que seria necessário trazermos para que tudo funcionasse. A flor é feita 

sobre o fundo de garrafa PET e colada sobre suporte, que, também por idéia deles, formariam 

um painel coletivo de flores de todos da arteterapia! 

 Então, na sessão seguinte contávamos com embalagens PET de refrigerante, tesouras, 

papel branco A4, tinta guache, pincéis, tecidos para limpar pincel, giz de cera, canetas pilot, 

lápis de cor, cola branca e papel crepom nas cores marrom e verde.  

 Um menino logo se candidatou para iniciar a condução da atividade e se surpreendeu 

ao ver que as embalagens de PET não estavam cortadas. Outro então percebeu e disse que era 

para eles mesmos cortarem sobre as marcas que se encontravam nas garrafas (feitas 

previamente) que seriam a base das flores. Pediam auxílio para começarem a recortar através 

de um “furo” feito pelas estagiárias. Pouco a pouco iam conseguindo recortar sozinhos a base 

da flor.  

Quando grande parte das crianças já havia terminado de cortar, algumas meninas 

deram início às suas pinturas arrumando as tintas sobre as mesas para que todos pudessem 

utilizá-las. Enquanto pintavam, explicavam aos colegas diferentes formas de realizarem os 

trabalhos. Alguns colocavam muita tinta, limpavam com seus panos o excesso ou tiravam 

com papel toalha o que haviam feito para começarem tudo de novo, até gostarem do resultado 

final. 

 Um menino disse que ia explicar como colocar a cor na flor e então disse para cada 

um pegar um pincel e mergulhar na tinta, depois era só pingar nos “buracos da flor” e fez isso 

com a cor vermelha nas cincos cavidades da embalagem plástica. Outro colega logo disse que 
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não precisava ser tudo da mesma cor e cada um foi colocando a cor que lhe agradava. O 

primeiro se irritou e começou a pintar toda a sua flor de vermelho, e por fim, disse que não fez 

flor e sim o Flamengo. 

 Terminando a etapa da pintura, começaram a recortar os papéis crepom da forma 

desejada para fazerem o caule e folha(s) de sua flor, além da margem do trabalho. Enquanto 

faziam, algumas meninas e dois meninos explicavam e ajudavam outros colegas que tinham 

dificuldade em recortar ou colar. Diziam que o caule precisava estar centralizado no papel, 

que as folhas poderiam ser verde-claro ou escuro etc. Um outro menino deu a idéia de que 

cada um escrevesse o seu nome no papel e todos gostaram, exceto um colega que desenhou 

uma margem com flores, dizendo que não queria o seu trabalho igual ao dos outros, o dele 

seria diferente, cheio de flores, não com apenas uma. 

 Em certo momento, dois meninos sentados um ao lado do outro, ficaram rindo das 

meninas, chamando-as de “professora”. No começo da implicância elas gostaram, mas 

depois de um tempo começaram a reclamar e eles pararam de chateá-las. Quando todos os 

detalhes já estavam prontos, encheram de cola suas flores para grudarem bem no suporte de 

papel. Dois meninos usaram as mesmas cores e ao finalizar a sua flor, uma criança disse que 

sua flor parecia um menino. Quando perguntado sobre o nome ele disse que não sabia. 

 Na maior parte desta atividade as crianças comportaram-se de forma tranquila,  

respeitando a condução dada pelos colegas. Ao término das produções surgiram nomes de 

flores; como Margarida, Bem-me-quer / Mal-me-quer e Girassol; Arco-íris; Jardim; 

Primavera; cores de time de futebol; Flamengo; estrela; menino (forma humana); margem; 

enquadramento e escrita do próprio nome. 

 Esta foi uma sessão bastante singular, pois a maioria das crianças demonstrou 

segurança, autonomia e senso de coletividade para a realização deste trabalho. Por mais que 

tenha sido uma atividade de confecção individual, a troca de conhecimento e atenção entre o 

grupo aconteceu naturalmente. Nós, estagiárias, ficamos na maior parte do tempo apenas 

fotografando seus afazeres.  

 Ao final do encontro todos os trabalhos foram presos em um mural formando o que 

eles mesmos denominaram de “Jardim coletivo”. Assim, a coletividade do grupo se mostrou 

de alguma forma.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Neste estudo, o uso da sucata como material  arteterapêutico com crianças entre 8 e 

11 anos de idade, mostrou-se bastante eficaz  para o grupo. Como visto no subcapítulo 3.1, 

nesta faixa etária, a criança começa a ser capaz e possui a necessidade de concretizar 

conceitos, idéias, pensamentos adquiridos até então.  

Trabalhar com sucata em arteterapia com crianças nesta idade, torna-se bastante 

proveitoso para que símbolos sejam criados, pois o material estimula o acesso ao imaginário 

infantil por ter inúmeras possibilidades de uso e criação (uma tampinha de garrafa pet pode 

virar roda de carro, ou ser os olhos de um monstro, ou os sapatos de um boneco...).         

O resultado final de uma construção com sucata depende da criatividade e das imagens 

internas que estão sendo acessadas por quem manuseia o material. Por isto a sucata estimula a 

imaginação! Tão importante nesta faixa etária, para que a criança possa ir se transformando, 

enquanto transforma o material e, desta forma ir concretizando informações adquiridas 

anteriormente para ir aprendendo a se estabelecer e se relacionar com o mundo onde vive, 

com pessoas ao seu redor.  

 Trabalhar com sucata lhes permitirá fazer estas concretizações internas, à medida que 

forem construindo com o material. Claro que também podem construir com outros materiais, 

mas o diferencial da construção com sucata é a variedade de possibilidades de criação, por 

conta da liberdade que o material proporciona. Esta liberdade aguça a criatividade infantil. E 

é a partir desta liberdade que as crianças concretizam seus pensamentos, sensações e que, 

quando, diante de tanta diversidade, começam a escolher, a irem resolvendo o que querem 

fazer. Com estas construções, mostram suas necessidades internas, a partir do momento que 

dão forma, que simbolizam, concretizando informações e necessidades inconscientes. 

 Trabalhar com sucata também é ressignificar algo que anteriormente iria para o lixo. 

E esta ressignificação dada pelas crianças ao material, também é uma ressignificação delas 

próprias, pois, ressignificando, as crianças se transformam e com estas transformações 

plásticas aprendem a se relacionar com a materialidade, com o mundo a que pertencem. 

Construir com sucata é ressignificar e ressignificando as crianças concretizam. 

 Neste estudo, estes conceitos ficaram bastante visíveis a partir do momento que, por 

duas sessões seguidas (duas das últimas de todo o estágio, seções 4.2 e 4.3), as crianças do 

estágio escolheram trabalhar com sucata. Poderiam ter escolhido trabalhar com quaisquer 

outras modalidades expressivas, mas esta escolha inconsciente mostrou a necessidade do 
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grupo naquele momento. Principalmente quando demonstraram uma postura autônoma, 

praticamente inexistente anteriormente no grupo, em relação às suas produções, no lidar com 

o(s) colega(s) e com toda a materialidade inerente ao que seria produzido. Desde a criação de 

uma banda  com os instrumentos, à confecção do jardim coletivo a partir de flores 

individuais.  

 Esta última sessão demonstrou ainda mais a autonomia construída no grupo, pois 

praticamente todas as crianças endossaram a idéia de uma menina que foi a de trazer uma 

atividade escolar para o ambiente arteterapêutico. Isto foi bastante produtivo, importante e 

eficaz para trabalhar e mostrar a eles mesmos o quanto tornaram-se capazes de se resolverem 

sozinhos, de se ensinarem, de se respeitarem e de aprenderem juntos. Demonstraram a nós o 

quanto aprenderam a relacionarem-se uns com os outros dentro daquele ambiente comum a 

todos, mas certamente também em outros ambientes, pois as transformações foram internas. 

 Não poderia terminar este estudo sem valorizar a arteterapia também em minha atual 

vida profissional. Como professora de artes das redes particular e pública de ensino, acredito 

só ter a acrescentar no aprendizado de meus educandos com uma certa visão arteterapêutica 

sobre suas produções artísticas, inclusive trabalhando com Educação de Jovens e Adultos 

que, assim como as crianças do estágio, trazem demandas das camadas mais empobrecidas 

da população. 

 Recomendo que o estudo sobre a utilização da sucata possa ser explorado também em 

outros tipos de construções, como  maquetes,  cenários, indumentárias e tantas outras 

possibilidades. 

 Além de recomendar que o estudo sobre o uso da sucata possa ser ampliado para as 

outras fases do desenvolvimento infantil, desde que a criança começa a ter capacidade de 

selecionar classificar, unir, ou seja, construir coisas. Como também seja realizado o estudo 

sobre seu uso na adolescência, fase tão importante para o desenvolvimento humano.  
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