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O Rio e o Oceano
Diz-se que, mesmo antes de um rio cair no oceano ele treme de medo.
Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo
caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua
frente
um
oceano
tão
vasto
que
entrar
nele
nada
mais
é
do
que
desaparecer
para
sempre.
Mas
não
há
outra
maneira.
O
rio
não
pode
voltar.
Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência.
Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano.
E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece.
Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no
oceano,
mas
tornar-se
oceano.
Por um lado é desaparecimento e por outro lado é renascimento.
Assim
somos
nós.
Só
podemos
ir
em
frente
e
arriscar.
Coragem! Avance firme e torne-se Oceano!
Osho
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RESUMO

O estudo traça paralelos entre Arteterapia, etapas do processo alquímico e o método
dos 12 Passos dos Narcóticos Anônimos (N.A) utilizado no processo de recuperação
da adicção. Neste contexto, ilustra alguns aspectos da Arte em contexto clínico,
como instrumento facilitador do processo de individuação, tendo como referência a
psicologia analítica de C. G. Jung.

Palavras-chave: arteterapia - adicção - 12 passos N.A. - alquimia - individuação.
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ABSTRACT

The study draws parallels between art therapy, the stages of the alchemical process
and the method of the 12 Steps of Narcotics Anonymous (N.A) used in the process of
recovery from drug addiction. In this context, it illustrates some aspects of Art in the
clinical context, as a facilitator of the process of individuation, having as a reference
the analytical psychology of C.G. Jung.

Keywords: art therapy - addiction – N.A. 12 steps - alchemy - individuation.
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APRESENTAÇÃO

Imagem 1 – A Busca.

Acervo pessoal da autora.
“Seja sincero em sua busca. Faça tudo por ela. Ela é a sede de conhecer o original
através do reflexo que o torna digno do acidente final: A Iluminação.”
Osho

Desde criança minha vida foi inspirada na arte. Vivi uma infância livre, rica de
brincadeiras lúdicas e saudáveis. Sou agradecida a Deus por ter crescido em uma
família onde todos são indiretamente ligados à arte. Sendo assim, sempre fui
estimulada a dar ‘asas à imaginação’.
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Escolhi a cenografia com todo seu grandioso universo mágico, apesar das
dificuldades e diversos desafios da profissão. É claro que a vontade de continuar
brincando de criar inusitadas formas e ambientes e poder mexer com inúmeras
possibilidades de mundos foram decisivos na minha escolha, além de poder estar
em contato direto com as artes plásticas que sempre me atraíram. Sou formada em
Artes Cênicas com habilitação em Cenografia pela Escola de Belas Artes (EBA) da
UFRJ. Foi maravilhoso poder vivenciar momentos viscerais de criação, gestação,
montagem e estreia de cada projeto cenográfico realizado.
Com o passar do tempo, fui descobrindo que estava cansada de ver o
espectador através do ângulo dos bastidores e de não saber ou poder acompanhar
o que a obra acrescentou a este ou a aquele público. Senti a necessidade de estar
mais próxima do outro, mas ainda através da arte. Foi na busca desse caminho
íntimo do processo de transformação que a arte pode proporcionar as pessoas que
cheguei à Arteterapia.
Durante toda essa jornada esbarrei com algumas pessoas muito especiais
que, infelizmente, tiveram histórias relacionadas à adicção que chamaram muita
minha atenção e me sensibilizaram bastante. Faço homenagem a elas dedicandome ao conhecimento, entendimento e aprendizado sobre esse universo tão carente
do sensível. Através das ferramentas da Arteterapia quero poder contribuir de
maneira eficaz na recuperação de emoções desajustadas, atormentadas desse
público que ‘grita’ pelo olhar atencioso da sociedade. Um olhar cuidadoso, humano,
compreensivo e, acima de tudo, responsável e respeitoso.
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INTRODUÇÃO

Imagem 2: O encontro.

Acervo pessoal da autora.

A droga pode ser uma forma de autoafirmação, de marcar a diferença, de
vivenciar um universo secreto ao qual a família não tem o menor acesso. Pode
representar uma fuga, viagem ou alienação. É também uma forma de correr riscos,
de viver intensamente. A droga pode assumir a função de aliviar a dor gerada pela
falta de sentido, de significado da vida ou tentativa de transcendência,
comprometendo seriamente não só a saúde física, mas a mental, emocional e
espiritual do dependente de substância psicoativa.
A adicção ativa pode afetar e comprometer seriamente todas as áreas da vida
do individuo.
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Este estudo monográfico tem como objetivo investigar como o processo
arteterapêutico pode facilitar a fluidez expressiva, no processo de recuperação da
adicção ao traçar paralelos entre Arteterapia, etapas do processo alquímico e o
método dos 12 Passos do Narcóticos Anônimos (N.A). O tema procura abordar
estratégias arteterapêuticas utilizadas no espaço de recuperação de adictos
dependentes de substâncias psicoativas, como um caminho alquímico na jornada da
individuação.
Como justificativa para a importância do presente estudo buscou-se refletir
sobre a utilização da Arteterapia como ferramenta geradora da fluidez criativa,
contornando os mecanismos de defesa, e propiciando a expressão da singularidade,
como exercício de criatividade para facilitar a produção simbólica e possíveis
transformações do paciente adicto em tratamento.
O desenvolvimento desse estudo deu-se em torno da questão:
Como a Arteterapia pode facilitar o tratamento de pacientes adictos em
recuperação, integrando aspectos referentes à sequência dos doze passos do NA e
considerando os aspectos simbólicos dos ciclos de evolução na alquimia?
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa, procurando comparar e
integrar na reflexão o processo arteterapêutico ao método dos doze passos do NA e
aos ciclos de evolução no processo alquímico.
O estudo foi dividido em quatro etapas. Na primeira, foi feito o levantamento
do referencial teórico pertinente a essa pesquisa com o intuito de mapear e discutir
com certa profundidade o foco desse estudo.
A segunda etapa destinou-se à leitura pormenorizada do referencial teórico
previamente selecionado, assim como a análise de documentos pertinentes à
pesquisa. Essa leitura, em alguns momentos, levou a busca de novos referenciais,
aumentando o numero de leituras anteriormente previstas.
A terceira etapa constituiu-se na análise dos dados coletados tanto na
bibliografia quanto na documentação, com o objetivo de compreender, esclarecer,
validar ou refutar os objetivos iniciais do estudo. Essa etapa foi a que maior tempo
despendeu do pesquisador, tendo em vista o entrecruzamento de dados que se
tornou obrigatório para um melhor entendimento do fenômeno em análise.
A última etapa foi destinada à elaboração das conclusões e recomendações
sobre o tema pesquisado.
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CAPÍTULO 1
ADICÇÃO

Imagem 3 – Uma Enorme Contradição.

Disponível em: http://umaenormecontradicao.blogspot.com.br/2011_08_01_archive.html

“Você pode sobreviver, mas sobrevivência não é vida.”
Osho

Neste capítulo pretende-se abrir canais de entendimento sobre a complexa
relação entre o homem e substâncias psicoativas, como uso, abuso, dependência,
características, conseqüências e tratamento. Além de fazer uma breve reflexão
sobre possíveis referências simbólicas e arquetípicas em torno do consumo da
‘droga’.
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Imagem 4 – Ilusão

Disponível em: https://www.facebook.com/LaboratoriumAlquimico

1.1 DROGAS
O processo de evolução da consciência humana tem sido acompanhado pelo
consumo de substâncias psicoativas de várias maneiras. A ingestão de alcalóides
psicoativos antecedeu em milhões de anos o surgimento do ego e seus dinamismos.
[...] Não é improvável que alguns seres humanos tenham sofrido mutações
ao provar as substâncias vegetais psicoativas, e é plausível a interpretação
de muitas lendas sobre a relação entre comer determinado fruto e o paraíso
- comuns a todos os continentes - como reminiscência de antigos transes
causados por essas plantas. (ESCOHOTADO, 2002, p. 9).

A história nos mostra que a droga se inscreve na dimensão da espiritualidade,
do laço social, das celebrações e também da sombra, traduzindo a dor, o sofrimento
e a dependência.
A descoberta e o emprego de substâncias químicas que provocam
alterações dos estados de consciência têm sido, desde sempre, um dos
maiores tesouros de diversas culturas e da humanidade. [...] O refinamento
na produção de bebidas alcoólicas é o orgulho de certas nações, podendo
até mesmo vir a constituir uma das marcas de sua identidade cultural. As
drogas capazes de produzir alterações de consciência foram e são
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empregadas e consagradas em tantas culturas e religiões. (FILHO, 1995, p.
63).

A droga dá liberdade e poder para a vivência de um mundo ilusório mesmo
que temporário, permite que o indivíduo saia de sua realidade e de seu estado de
plena consciência. Lícitas ou ilícitas são utilizadas a milhares de anos para aliviar a
ansiedade, sendo o álcool, a mais comum delas. Com o crescente abuso do
consumo de drogas psicotrópicas, o que antes era um hábito, tornou um dos
maiores problemas de saúde na atualidade.
O crescente consumo de drogas (e suas terríveis conseqüências) tornou-se
um dos problemas mais graves da nossa civilização contemporânea. A cada
dia que passa aumenta assustadoramente o número de pessoas que se
tornam delas dependentes e que são lentamente por elas destruídas.
(ULSON apud ZOJA, 1992, prefácio).

1.1.1 Conceito
Segundo Araújo (2012), o conceito de droga é vago e possibilita várias
interpretações como aquilo que faz mal, coisas proibidas e outros. Complementa
com a definição mais ampla fornecida por farmacologistas, que considera droga
“qualquer substância capaz de alterar o funcionamento normal de um organismo.” E
continua, afirmando que “É a interpretação mais semelhante à dos gregos antigos,
que usavam a palavra phármakon tanto para remédio como para veneno.”
(ARAUJO, 2012, p. 14).
Por droga _ psicoativa ou não _ continuamos a entender o que há milênios
pensavam Hipócrates e Galeno, pais da medicina científica: uma substância
que, em vez de “ser vencida” pelo corpo (e assimilada como simples
nutriente), é capaz de “vencê-lo”, provocando _ em doses insignificantes
pequenas quando comparadas com as de outros alimentos _ grandes
alterações orgânicas, anímicas ou de ambos os tipos. (ESCOHOTADO,
2002, p.9).

Qualquer que seja o objeto de consumo, o modo com que o sujeito vai se
comportar diante dele que vai mostrar se a relação entre eles está sendo favorável
ou não, independente da natureza da substância. Zoja (1992) nos mostra que as
substâncias não são negativas, enquanto que a relação do indivíduo com a mesma
é que vai com o tempo inclinando para um caminho destrutivo.
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As quatro principais línguas latinas adotam a palavra droga, de raiz unívoca
e clara. Por sua vez, as línguas germânicas possuem também termos (o
inglês: addiction, tocrave for; o alemão: Sucht) que indicam com muito maior
eficácia do que a palavra dependência a relação em grande parte
arquetípica que se instaura entre a pessoa e a substância a que se aplica.
(ZOJA, 1992, p. 17.).

Nesse estudo, a palavra droga vai ser empregada com o significado “[...] de
droga psicoativa, isto é, aquela capaz de causar alterações de comportamento e / ou
percepção independentemente de seu status legal.” (ARAUJO, 2012, p. 15).
1.1.2 Iniciação
Em todas as culturas o que sempre se buscou no consumo de drogas foi uma
transformação psíquica profunda através de um ritual. Com objetivo específico e de
maneira controlada, as drogas faziam parte dos rituais de iniciação fazendo
aproximação do mundo da consciência com o mundo do inconsciente.
Esses

rituais

ajudam

nas

transformações

psíquicas

do

nosso

desenvolvimento regulando as transformações energéticas. Sem essas passagens a
vida anímica fica prejudicada. “Quando o ritual é bem conduzido, [...] o resultado é
uma metamorfose profunda no iniciado. É o segundo nascimento, o nascimento no
espírito.” (ULSON apud ZOJA, 1992, prefácio).
Segundo ZOJA (1992) toda transformação é marcada por uma significativa
mudança que apresenta um fim e um começo, sendo assim, observa-se como
padrão arquetípico nesses rituais a morte e o renascimento.
O autor mostra que na nossa sociedade o processo iniciático falha no geral
por falta de consciência no modo do consumo, que é completamente descontrolado
e também, por não cumprir a etapa da morte que se faz com a renúncia da
identidade anterior:
Deste modo, demonstra estar já de início intoxicado: não por uma
substância, e sim por aquele consumismo que queria negar e que não
admite renúncias, depressões, espaços vazios. Ele não dispõe, enfim, do
espaço interior que, juntamente com os rituais exteriores, deve servir de
recipiente para a experiência de renovação. (ZOJA, 1992, p. 7-8).

Existe o desejo de renovação, mas ela não se concretiza, pois a ilusão de
estar se renovando, dura somente o tempo do efeito da droga que ao acabar torna
necessário outro consumo. Sendo assim, “O indivíduo permanece paralisado na fase
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inicial, a fase de morte. É o conhecido impulso suicida do drogado. É a overdose, ou
a morte lenta, dolorosa.” (ULSON apud ZOJA, 1992, prefácio).
A iniciação e o consumo de drogas que lhe faz eco recalcando-a de modo
inconsciente é fundamentalmente um processo arquetípico. Bipolar como
todos os temas arquetípicos (baseado na oposição vida e morte), não é
personificável porque abrange potencialmente todo o tipo de personalidade.
(ZOJA, 1992, p. 9).

Além da nossa sociedade estar desprendida dos Ritos de iniciação, segundo
o mesmo autor, está carente de rituais relativos à morte. “O homem sempre sentiu a
morte como a mais solene das passagens. Morte e iniciação não só são ambas
reprimidas, como pertencem à mesma zona do reprimido.” (ibidem, p. 76).
Nas sociedades modernas, a banalização dos rituais de passagem torna
quase que patológico esse comportamento desenfreado e consumista, dificultando
as possibilidades de transformações, já que para haver renovação, é necessária a
renúncia, que não é estimulada nesse sistema consumidor.
O problema da iniciação coloca-se hoje como retorno do reprimido cultural,
como necessidade outrora satisfeita que, negada pela cultura oficial, torna a
propor-se em termos ocultos e inconscientes. Como a maioria dos
processos arquetípicos, a iniciação tende, porém, a produzir ao seu redor
uma moldura ritual e a nela reconfirmar-se. (ZOJA, 1992, p. 5-6).

A necessidade de transcender sua própria condição habitual faz do uso da
droga um desejo místico na busca do êxtase, como tentativa de resgate do contato
com o sagrado. O tema mítico mais apropriado para representar este processo
segundo ZOJA (1992) parece ser o do Paraíso perdido:
[...] tema regressivo, que se contrapõe ao tema progressivo da iniciação,
assinala o processo de deterioração sofrido pela relação com a droga e
constitui o elemento psicológico que liga o modelo iniciático ao modelo
consumista.
Procurar o Paraíso Perdido significa, de fato, querer transcender a condição
presente em favor de algo de sagrado [...]. (ibidem, p. 115).

Zoja (1992) aponta que não poderia ser diferente a revelação de aspectos
negativos do homem das sociedades atuais com o consumo de substancias
alucinógenas, pois “Aqui ele não conhece humildade, paciência, reverência pelos
mestres sábios ou pelos caminhos já predeterminados pelo mito.” E continua,
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colocando que “[...] apesar da tendência a se reunir em grupos, a falta de guias e de
metas comuns torna-o solitário como numa masturbação.” (ZOJA, 1992, p.112).
Devemos, portanto assinalar que na nossa sociedade o modelo iniciático
não é mais suficiente para compreensão do consumo de droga. Ele deve
ser integrado no modelo consumista, nascido no espaço onde o sagrado
cede ao profano, o ritual à obsessão, o arquétipo ao estereótipo. (et.seq.).

Imagem 5 – Doença chamada adicção.

Disponível em: http://www.respostaonline.com.br/saude/doenca-chamada-adiccao

1.2 ADICÇÃO
A doença é crônica, progressiva e fatal. Desenvolve-se por uma série de
aspectos e fatores somados. É incurável uma vez que nunca mais o dependente
químico poderá fazer uso da droga socialmente, é progressiva, pois com a
constância do uso precisa-se cada vez mais quantidade para atingir o efeito
desejado. Este processo, chamado de tolerância encaminha para uma determinação
fatal, pois suas vítimas terminam sempre da mesma forma, em clínicas de
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tratamento, em instituições prisionais ou no consumo compulsivo como suicídio
lento, podendo chegar à morte.
A palavra “Addict aparece na Inglaterra do século XVI, mas vem do latim
addictus (entregue a alguém como escravo). Assim, addiction é inicialmente uma
dedicação total cujo significado aos poucos foi se voltando para a droga.” (ZOJA,
1992, p. 39).
O autor Filho (1995) faz a introdução do livro Drogas, com o conceito de
farmacodependência, onde o esclarecimento do termo vai ser importante para o
andamento do estudo.
Farmacodependência é um termo genérico, abrangendo ampla gama de
comportamentos toxicomaníacos. Sua especificidade procede do encontro
de um indivíduo com uma substância psicoativa em um determinado
contexto sócio-cultural. (FILHO, 1995, p. 1).

De acordo com Silveira Filho, de maneira mais generalizada, realidades
individuais extremamente diferentes estão incluídas em termologias iguais e coloca
de forma imperativa:
[...] farmacodepedência é uma organização processual de um sintoma cuja
gênese é tridimensional: a substância psicoativa com suas propriedades
farmacológicas específicas; o indivíduo, com suas características de
personalidade e sua singulariedade biológica; e, finalmente, o contexto
sócio-cultural, onde se realiza este encontro entre indivíduo e droga.
(SILVEIRA FILHO, 1995, p. 3-4).

O autor faz um perfil objetivo do dependente, mostrando que “não se trata do
desejo de consumir drogas, mas da impossibilidade de não consumí-las.” (ibidem, p.
6-7). Diante de uma realidade insuportável onde o indivíduo dependente não
consegue escapar e nem modificar, só resta-lhe à alternativa de alterar a percepção
dessa realidade através do consumo da droga. Essa relação indissociável
estabelecida indivíduo-droga faz com que fiquem em segundo plano todas as outras
coisas a sua volta. A droga fica com a função de manter o equilíbrio do indivíduo,
alterando a realidade que se mostra insuportável para ele.
Não ter a droga é perder-se. E a droga pode, ao mesmo tempo, ser a
possibilidade de resgate de aspectos de sua identidade. [...] a dependência
é a sua única referência estável e perene, da qual não pode prescindir, na
medida em que se configura como sua única “lei” possível. (et.seq.).
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Com a intenção de proteger-se do insuportável cotidiano, a experiência de
intoxicação segundo o mesmo autor, tem a função de dar cor ao imaginário do
dependente, além de restabelecer a possibilidade de existência enquanto que
indivíduo, pois o prazer que a droga proporciona está no campo do real e não do
imaginário. E está relacionado também, é claro, com estados diferenciados de
consciência, procurado em tantas religiões através dos tempos.
[...] o ato de drogar-se possui um sentido de denúncia dos aspectos
hipócritas, patológicos e patogênicos, medíocres e estagnantes de nossa
sociedade, que comprometem a individualidade do ser humano, à
semelhança do que ocorre no processo toxicomaníaco. (FILHO, 1995, p.
10).

Zoja (1992) olhando amplamente a questão da dependência de substâncias
coloca as questões ligadas às expectativas criadas entorno da droga e o interesse
diante

dessas.

O

autor

aborda

a

questão

da

seguinte

maneira:

“A dependência de drogas poderia ser um fenômeno automaticamente ligado não à
droga, e sim à corrupção final no uso de substâncias para as quais nos voltamos
com expectativas arquetípicas, mágicas, rituais e esotéricas.” (ZOJA, 1992, p. 40).
Zoja explica alguns dos motivos pela grande expectativa das substâncias que
vinham de longe, exemplificando com um escrito de J. Hillman, na introdução aos
Cocaine Papers de S. Freud, referindo-se ao interesse que elas estavam
provocando:
Embora essas substâncias sejam em sua maioria compostos novos, as
esperanças que trazem consigo são antigas.
Cada época histórica e cada cultura apresenta um consumo de substâncias
tóxicas que visa alterar a percepção e a emoção.
No simbolismo tradicional, esta categoria é representada sob a rubrica do
‘elixir que cura’, da ‘erva da imortalidade’, trazidos de um país longínquo,
portadores de nomes estrangeiros, obtidos através de processos
particulares, distribuídos de modo ritual e eficazes até em doses mínimas.
[...] Seus efeitos positivos incluem cura, rejuvenescimento e libertação.
Estas idéias, apoiadas pela mitologia e pelo cerimonial, são tão universais
que achamos provável que estejamos diante de um fenômeno arquetípico.
(loc. cit).

Segundo o autor, esse trecho acima pode confirmar a hipótese de uma
relação arquetípica entre as nossas necessidades e o fascínio inconsciente pela
droga.
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1.2.1 Características
Segundo Filho (1995), o dependente químico com a ausência de uma
estrutura da lei patriarcal, mantém-se em um universo matriarcal onde a própria
noção de tempo não é lógico-linear; sendo assim, concentra-se no ‘aqui agora’
vivenciando um sentimento de eternidade que segue igualmente para sua relação
com a morte, colocando-se constantemente em confronto com a mesma.
“A identidade fragilizada do toxicômano, através da experiência drogaditiva, é
mascarada por uma auto-imagem heróica e onipotente, quase divina, que, entre
outras coisas, vai transformar substancialmente a sua relação com a morte.” (FILHO,
1995, p. 11). Devido à incapacidade de simbolização dos dependentes, a fantasia
procurada e vivida através das drogas seria como uma ‘alucinação do real’.
Dada sua dificuldade em elaborar o símbolo, o dependente viveria em um
mundo governado pelos princípios mágicos. Uma vez que para o referencial
arquetípico o mundo mágico é de forma similar extremamente simbólico,
preferimos considerar o dependente como alguém possuído e escravizado
pelo símbolo e consequentemente paralisado para a elaboração simbólica.
(FILHO, 1995, p. 32-33).

Nos dependentes de drogas, a relação parental é carregada de dificuldades.
A relação com a mãe frequentemente evoca uma sensação de afastamento e vazio.
“A imagem materna é frequentemente carregada de conotação fálica e agressiva.
Observamos aqui o aspecto arcaico da mãe não-humanizado.” (et.seq.) Com relação
a imagem paterna, sua manifestação revela-se transgressão e ausência de limites.
São impactantes, paralisantes e carregados de agressividade. “Para muitos
dependentes, o distúrbio do dinamismo patriarcal dificulta a organização egoica no
nível do real, do imaginário e do simbólico.” (et.seq.).
Na produção dos dependentes observamos o aparecimento frequente de
personagens míticos e irreais, remetendo a conteúdos arcaicos, primitivos e
pouco diferenciados, ou seja, aparecendo sob aspecto arquetípico, nãohumanizado. Estas imagens, intensamente arquetípicas, de certa forma
substituem imagos que deveriam ter sido estruturadas em um nível maior de
desenvolvimento egóico, e se tornam progressivamente alienantes por não
poderem ser elaboradas através da vivência adequada dos dinamismos
arquetípicos. (FILHO, 1995, p. 34-35).

Na história do dependente, frequentemente é percebido a existência de uma
mãe simbiótica que ao mesmo tempo é superprotetora e abandonadora, como
também um pai que renuncia sua função, com o comportamento ausente ou
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impotente. Forma-se assim, uma base estrutural sem consistência com imaturidade
afetiva

existente.

“Trata-se

de

quadros

de

natureza

depressiva

onde

a

sintomatologia corresponde a um pedido de ajuda dirigido a um objeto mágico
exterior (a droga) que tem como função evitar a queda em um vazio insuportável.”
(FILHO, 1995, p. 36). A integração das imagens parentais que deveria servir como
identificatórios, é insuficiente com frequência nos dependentes.
Surgem assim imagens que, não tendo sido humanizadas, permanecem
arquetípicas, divinizadas e onipotentes. Poderíamos dizer que, em alguns
toxicômanos, a mitologia substitui a realidade, ficando o indivíduo à mercê
do inconsciente coletivo. (FILHO, 1995, p. 37).

O lugar da realidade é tomado pela existência de um imaginário, onde o
indivíduo vivencia como tal realidade.
Não existem limites bem delineados entre sujeito e objeto, as polaridades se
fundem: sadismo e masoquismo são vivenciados conjuntamente; amor e
ódio se fundem; a constatação da vida só pode se dar, por comparação,
através da relação com a própria morte. (loc. cit.).

Na medida em que o toxicômano se afasta, rejeitando o espaço social normal
e criativo, perde a oportunidade de estruturação dos dinamismos parentais
facilitados pela participação emocional, podendo ser agravado com seu isolamento
em um grupo marginal, e com a vivência desse imaginário no seu dia a dia.
O dependente estabelece uma relação com a ausência, com a falta.
Substitutivamente, seu mundo interno apresenta-lhe figuras míticas e
fantásticas, impossíveis no campo do real. Defesas extremamente arcaicas
são empregadas nesta luta contra o não-ser, contra a não identidade.
(ibidem, p. 38).

O toxicômano é arremessado continuamente à angústia da ameaça constante
de dissolução por este mundo primitivo em que se encontra. A droga atua como
alternativa para aquietar a desordem, protegendo o ego da enchente de
personagens que aterrorizam e povoam seu mundo interno. Com a falta de uma lei,
seja ela patriarcal ou matriarcal, este ego torna-se frágil e passível de inundação
arquetípica. A dependência torna-se a única saída para o toxicômano diante da
tamanha confusão e desordem onde vive, sendo a mesma sua referência de
estabilidade, e onde não se pode pôr de lado.
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A dependência, única lei possível para o toxicômano, configura-se como um
fenômeno psíquico ativo. A dependência é, portanto, impulsivamente
instaurada, passando a constituir sua única possibilidade de funcionamento
mental. [...] Enfim, a sua única possibilidade de ser. (FILHO, 1995, p. 39).

1.2.2 Consequências
A doença adicção compromete seriamente não só a saúde física, mas a
mental, emocional e espiritual do dependente. A família, o trabalho, o
relacionamento com os colegas também são afetados, a doença também traz
problemas legais e/ou financeiros. A adicção ativa afeta e compromete seriamente
todas as áreas da vida do individuo.
No adicto o uso de qualquer substância que altere a mente ou o humor
provoca um problema em qualquer área da vida. A doença se manifesta de maneira
anti-social, a não ser, quando se está obtendo a substância, usando e arranjando
maneiras e meios de conseguir mais. O individuo vai afastando-se aos poucos das
pessoas, tornando-se hostil, ressentido, egocêntrico e egoísta, ficando cada vez
mais isolado do mundo exterior. Qualquer coisa que não seja completamente familiar
traz estranheza e perigo. A manipulação e a tentativa de controle sob tudo a sua
volta traz mentiras, roubos, trapaça e até venda do próprio corpo para conseguir
obter a droga, deste modo a doença faz o indivíduo submeter-se. Devido ao
processo compulsivo e suas consequências, o indivíduo perde referências e
lembranças de como era a vida antes do início do uso. O fracasso e o medo
invadem a vida da pessoa. A progressão da doença não é evidente para o usuário,
sendo assim, tem dificultada visão de que o mundo vai se estreitando, e o
isolamento acaba sendo sua única opção. O uso será sua única maneira de viver, ou
sobreviver.
A dependência química não prejudica apenas a saúde de uma pessoa, mas
toda sua relação com o mundo. Trabalho, estudo, amizade, casamento,
família, autoestima, tudo isso costuma ser afetado e também precisa ser, de
certa forma, tratado. (ARAUJO, 2012, p.192).
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Imagem 6 – Fundo do poço.

Disponível em: http://www.recados.etc.br/recados-orkut/fundo-do-poco

1.3 TRATAMENTO
Devido à inexistência de uma especificidade estrutural do dependente, o
tratamento que utiliza diversas abordagens costuma ser o de melhor resultado. Entre
as principais abordagens de tratamento estão o manuseio de medicamentos, as
intervenções psicoterápicas, os grupos de mútua ajuda com o apoio e sustentação
oferecidos para dependentes e para seus familiares, as ações nas internações
voluntárias ou involuntárias em clínicas especializadas ou em comunidades
terapêuticas. “A experiência mostra que várias abordagens oferecem ao paciente
uma atenção customizada, atendendo-o naquilo que ele mais precisa.” (ZANELTTO,
2013, prefácio).
Segundo Araujo (2012), a estratégia multidiciplinar é mais eficiente porque
ajuda o viciado a resolver não apenas seu problema com a droga (ou as drogas),
mas todos os outros que podem ser causa ou consequência desse problema
principal. Essa estratégia dá oportunidade de cada um escolher com qual tratamento
adapta-se melhor, facilitando assim seu processo de recuperação, abrindo maior
possibilidade de aceitação do tratamento de modo geral. “A recomendação dos
principais especialistas e instituições de saúde do mundo, como a OMS e a APA,
para o tratamento da dependência é combinar diferentes técnicas e profissionais.”
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(ARAUJO, 2012, p. 192). Como são vários os fatores da dependência é impossível
prever qual estratégia vai dar certo ou errado com cada paciente. Sendo assim, é de
grande valor a variedade de estratégias presente no tratamento para ampliar as
possibilidades de recuperação dos pacientes.
Os tipos de terapia que mostram melhores resultados nessa área são a
motivacional e a cognitiva. Nos dois casos, o psicólogo tenta agir sobre os
mesmos processos de aprendizagem e motivação que o uso de drogas
sequestra aos poucos, conforme a dependência se desenvolve. A terapia
cognitiva, por exemplo, ajuda o usuário a aprender novas formas de obter
prazer que não envolvam o uso de drogas, assim como a identificar e a
reagir a situações associadas a esse uso. (ARAUJO, 2012, p. 194).

A impossibilidade de ‘cura’ e dificuldades de interação dos pacientes,
constituem-se em sinais pertinentes ao diagnóstico de dependência química. Por
isso, é essencial entender bem as características da doença para que o profissional
que acompanha este público diminua suas próprias frustrações e aumente as
expectativas dos pacientes e familiares acerca do tratamento.
Segundo Araujo (2012) a falta de informação, de dinheiro e de opções de
atendimento contribui para o baixo índice de tratamento dos dependentes químicos
no mundo inteiro, além do constrangimento social que o usuário tem de enfrentar
quando busca ajuda. Muitos usuários de drogas ilícitas deixam de buscar ajuda por
medo de serem denunciados. A Organização Mundial da Saúde mostra que o
percentual dos que procuram tratamento é bem pequeno.
Imagem 7 – Liberdade em 12 passos

Disponível em: http://www.galeraradical.com/2011/07/liberdade-em-12-passos.html
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1.3.1 Programa de Recuperação do AA / NA
Bill Will (1895-1971), fundador dos Alcoólicos Anônimos (AA), surpreendeu
Jung cinco meses antes de sua morte com uma carta afirmando que ele tinha
grande importância na fundação da irmandade, que buscava recuperar seus
membros da dependência do álcool através da mútua-ajuda.
Alcoólicos Anônimos são grupos de pessoas que se reúnem regularmente
para trocar experiências sobre o consumo de álcool e também com o intuito de
incentivar com os testemunhos os que querem parar de beber. O lema do AA é “Só
por hoje”. A ideia é ajudar a cada um a encontrar o seu próprio caminho de ficar
sóbrio e manter-se neste estado. Os Alcoólicos Anônimos (AA) além das reuniões
tem outro mecanismo importante: o programa dos 12 passos. Trata-se de um
conjunto de andamentos para ajudar o indivíduo dependente lutar contra o consumo
da bebida alcoólica.
O princípio básico desses grupos é o modelo espiritual na qual a dependência
é entendida como uma condição na qual o indivíduo torna-se incapaz de superar-se
por si só. A esperança de mudança consiste em entregar a vida a uma força superior
e a partir daí, segui-la rumo à recuperação. Os preceitos fundamentais à
recuperação consistem na pratica dos doze passos, na confiança em um poder
superior e na divisão entre o grupo de experiências, forças e esperanças.
A abordagem do AA para o tratamento do vício em álcool tornou-se tão
popular que sua “fórmula” – as reuniões e os 12 passos – inspirou diversos
outros grupos de autoajuda para o tratamento de dependência, química ou
não, como Narcóticos Anônimos e Jogadores Anônimos. (ARAUJO, 2012, p.
196).

1.3.2 Método dos 12 Passos do NA
O programa dos Doze Passos é um programa criado nos Estados
Unidos em 1935 por William Wilson e Doutor ‘Bob Smith’, inicialmente para o
tratamento de alcoolismo e mais tarde estendido para praticamente todos os tipos de
dependência química ou compulsões. A lista com 12 passos foi publicada pela
primeira vez em 1939, no Livro Azul, espécie de bíblia do Alcoólicos Anônimos (AA),
escrita por Willian Wilson, um dos fundadores do método.
Segundo Estes (2001) com o Primeiro Passo, essencial para o sucesso do
programa, o dependente reconhece sua impotência em relação ao consumo das
substâncias envolvidas e às situações e emoções conexas. Essa nova condição leva
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o dependente aos dois passos seguintes: a consciência de um Poder Superior
provedor da sanidade perdida e a aceitação dessa ajuda. O Quarto e o Quinto
Passo tratam do autoconhecimento e da autocrítica, exercidos a partir da construção
de um inventário pessoal e discussão do mesmo com outro membro dos Alcoólicos
Anônimos / Narcóticos Anônimos (AA/NA). Entre o Sexto e o Nono Passo matura-se
o processo de mudança e reparação, que serão mantidos e cultivados pela prática
do Décimo ao Décimo segundo Passo.
1.3.3 12 Passos dos Narcóticos Anônimos
Para um melhor entendimento do contexto deste estudo monográfico foram
colocados ma íntegra os doze passos referidos anteriormente.
1. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas
vidas tinham se tornado incontroláveis.
2. Viemos a acreditar que um Poder maior do que nós poderia devolver-nos
à sanidade.
3. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus,
da maneira como nós O compreendíamos.
4. Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos.
5. Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata
das nossas falhas.
6. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos
esses defeitos de caráter.
7. Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos.
8. Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado, e
dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas.
9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto
quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras.
10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e,quando estávamos
errados, nós o admitíamos prontamente.
11. Procuramos, através de prece e meditação, melhorar o nosso contato
consciente com Deus, da maneira como nós O compreendíamos, rogando
apenas o conhecimento da Sua vontade em relação a nós,e o poder de
realizar essa vontade.
12. Tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado destes
passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar estes
princípios em todas as nossas atividades. (AA, 2001).
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CAPÍTULO 2
ARTETERAPIA

Imagem 8 – Reflexão

Disponível em: https://www.facebook.com/brinquedista.brinquedoteca?

“O homem deveria ouvir um pouco de boa música, ler uma pequena poesia
e contemplar uma bela pintura cada dia de sua vida a fim de que os valores
do mundo não apaguem o sentido da beleza implantada por Deus em
nossas almas.”
Goethe

Este capítulo vai descrever alguns aspectos do universo da Arteterapia com
abordagem Junguiana, trazendo conceitos básicos e definições, relevantes sobre o
processo, metas e possíveis resultados, como a melhora na qualidade de vida pela
promoção, prevenção e expansão da saúde, ampliação da comunicação e melhores
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interações. Na psicologia junguiana a arte é vista como função instintiva do ser
humano e o uso de imagens é fundamental nessa abordagem.
Jung vê nos produtos da função imaginativa do inconsciente, auto-retratos
do que está acontecendo no espaço interno da psique, sem quaisquer
disfarces ou véus, pois é peculiaridade essencial da psique configurar
imagens de suas atividades por um processo inerente à sua natureza. A
energia psíquica faz - se imagem, transforma-se em imagem. (SILVEIRA,
1992, p. 85).

Para Jung as imagens simbólicas exprimem os processos psíquicos de
maneira mais clara do que todos os conceitos.
Imagem 9 – Espiral

Disponível em: http://guiafitness.com/arteterapia.html

“A criação do novo não é conquista do intelecto, mas do instinto de prazer
agindo por uma necessidade interior. A mente criativa brinca com os objetos
que ama.”
Carl G.Jung

2.1 CONCEITO
Arteterapia pode ser entendida de modo geral, como a ‘terapia através da
arte’. E neste universo entende-se Arte como processo expressivo na sua forma
mais ampla. Onde no processo o ser humano é capaz de configurar o seu lado mais
íntimo através da forma, dar significado às suas experiências e abrir um campo
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maior de conscientização do mundo a sua volta, podendo assim relacionar-se
melhor.
A arte é um meio de expressão, de comunicação e de linguagem. É a troca
de energia entre o criador e o objeto criado, expondo o não-exprimível e, ao
mesmo tempo, refletindo uma possibilidade de transformação pessoal. Ela
pode orientar o desenvolvimento da criatividade, expandindo as
necessidades comunicativas humanas. (VALLADARES, 2008, p. 21).

É a terapia que tem como conceito a utilização da arte como forma de
expressão, consciente ou inconsciente do sujeito. Seria o “[...] processo terapêutico,
que ocorre através da utilização de modalidades expressivas diversas.” e “[...] uma
ação terapêutica que é abrangente, holística e sobre tudo transdisciplinar.”
(PHILIPPINI, 2008, p. 13). É uma terapêutica onde acontece a experiência da
criatividade de maneira lúdica, através de várias estratégias e materiais expressivos.
Esse é o meio de comunicação preferencial entre o terapeuta e o cliente, e deste
modo a expressão do invisível acontece de maneira não verbal, mas simbólica. Esse
processo íntimo que acontece através da arte, é vivenciado num campo seguro e
protegido pela relação terapêutica, “[...] que auxilia o ser humano a explorar,
descobrir e entender suas ideias e sentimentos, além de favorecer sua autoestima,
reduzir ansiedades e melhorar a sua qualidade de vida, pela promoção, prevenção e
expansão da saúde.” (PHILIPPINI apud VALLADARES, 2008, p. 22).
[...] é o uso da arte como base de um processo terapêutico, propicia
resultados em um breve espaço de tempo. Visa estimular o crescimento
interior, abrir novos horizontes e ampliar a consciência do indivíduo sobre si
e sobre sua existência. Utiliza a expressão simbólica, de forma espontânea,
sem preocupar-se com a estética, através de modalidades expressivas
como: pintura; modelagem; colagem; desenho; tecelagem; expressão
corporal; sons; músicas; criação de personagens, dentre outras, mas utiliza
fundamentalmente as artes plásticas e é isso que a identifica como uma
disciplina diferenciada. 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 tem também o objetivo de facilitar a
resolução de conflitos interiores e o desenvolvimento da personalidade.
(SOUZA, s/d).
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Imagem 10 – Renascimento

Disponível em: http://ambientesvirtuaisemidiasdecomunicacao.blogspot.com.br
[...] um lugar onde você simplesmente vivencia e traz à tona
o que você é e o que pode ser [...]
Campbell

2.2 TERRITÓRIO SAGRADO
Todo mundo necessita de um lugar, seja ele onde e como for para recompor
suas energias, vitalizar-se, reorganizar-se, alimentar-se novamente daquilo que
fortalece. Um espaço calmo, onde possam realizar ritos para conectar-se com aquilo
que acredita como divindade. Esses lugares são conhecidos como territórios
sagrados. Em Arteterapia esse território sagrado é protetor e auxiliador e segundo
Philippini (2011) funciona como ambiente facilitador do resgate e ampliação de
potencialidades de criatividade e expressividade. É catalisador do diálogo com o
universo inconsciente, aborda questões do campo das memórias afetivas originais,
do convívio social e do vivencial referente ao que é expressivo nas atividades
arteterapêuticas.
Nesses territórios, reúnem-se símbolos que facilitam um processo de
resgate de um chão original, uma verdadeira casa no sentido psíquico. O
“setting” da Arteterapia, com sua formação de laboratório de alquimia, recria
nos tempos atuais, o tão necessário território sagrado. (PHILIPPINI, 2008, p.
43).
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2.2.1 O Arteterapeuta
O papel do arteterapeuta é criar e garantir esse espaço assegurador, onde é
responsável pela magia do tempo de Karós incorporando o guardião desse território
“[...] onde a pessoa possa explorar todas as facetas de sua personalidade por meio
de seu imaginário e experimentar em liberdade o poder de sua criatividade”.
(DUCHASTEL, 2010, p. 147). O arteterapeuta tem a missão de facilitar o processo
criativo preparando e desenvolvendo cada sessão fornecendo materiais diversos
para que haja várias possibilidades de criação e concretização de conteúdos
simbólicos, também lhe cabe mediar os ritos de iniciação e passagem, acolhendo as
necessidades

das

realidades

inconscientes

abrindo

caminhos

para

o

autoconhecimento, transformação e individuação do paciente.
O papel do arte-tertapeuta é precisamente ajudar a pessoa a escolher o
modo de expressão que será o mais revelador e o mais apropriado a seu
ritmo. O terapeuta profissional deve conhecer perfeitamente o impacto
psicológico dos meios que ele propõe e, sobretudo, estar apto a avaliar a
solidez emotiva da pessoa que ele acompanha. É, em grande parte, a
qualidade de sua avaliação psicodiagnóstica que determinará o sucesso de
sua intervenção terapêutica. (DUCHASTEL, 2010, p. 119).

O arteterapeuta age como companheiro e guia nesse caminho de mudanças,
sugerindo experimentações que podem ajudar a revelar ou clarear conteúdos
internos que através das vivências oferecidas possa fazer descobertas de caminhos
diferentes, dando oportunidade da pessoa pegar uma direção mais segura em busca
da transformação e desenvolvimento pessoal. O arteterapeuta não transforma a
pessoa, é simplesmente facilitador do processo.

2.2.2 Setting
Para que o ‘setting’ arteterapêutico seja produtivo, este território simbólico
sagrado, segundo Philippini (2008) precisa dispor de algumas condições básicas
fundamentais em sua estrutura, como uma boa iluminação, mobiliário e piso
adequado para não inibir a liberdade de expressão e facilitar a manutenção durante
as produções simbólicas. Um espaço reservado que ofereça segurança e
receptividade, prático, funcional e bem aconchegante.
Que o “setting” de arteterapia possa funcionar, então, como um território
sagrado da criação,um espaço acolhedor e flexível no qual, em meio às
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asperezas do cotidiano, abrem-se trilhas de entrada num espaço mítico de
auto-descoberta, lugar de gestar-se em sonhos e projetos. Um TEMENOS
onde é possível criar e recriar o tempo, tal qual queria KAIRÓS. Resgatando
e construindo fontes de proteção e nutrição psíquica. (PHILIPPINI, 2008, p.
45).

O setting arteterapêutico é como um atelier, os materiais básicos ficam a
disposição para às varias modalidades expressivas e precisam estar em condições
boas de uso para que não haja nenhum impedimento na hora de dar materialidade
ao conteúdo simbólico, evitando o bloqueio ou interrupção do processo criativo.
O “setting” arteterapêutico deve contar com uma atmosfera descontraída
que, ao mesmo tempo, ofereça segurança e receptividade. Deve ser
estimulador da experimentação expressiva, do comportamento criativo, de
ousadias e inovações nos modos de ser. Por outro lado, deve conter
múltiplos materiais de modo a facilitar, através dessa diversidade, a
descoberta de trilhas de acesso ao inconsciente, singulares para cada
indivíduo. (PHILIPPINI, 2008, p. 45).

2.2.3 O Grupo
Na proposta do trabalho grupal pode-se realizar varias intervenções atuando
em todas as finalidades com o benefício de existir a facilitação do aprendizado social
e pessoal.
Por estar em comunhão com os outros, o sujeito pode identificar suas
necessidades, bem como perceber que suas limitações, sentidas como
dificuldades, podem ser compartidas com os demais membros, isto é, o
sujeito pode perceber que ele não é único “ser” a possuir limitações.
(URRUTIGARAY, 2011, p. 85).

Na experiência de viver e sentir o apoio facilitado pelo grupo entra-se em
comunhão com o universo de cooperação e solidariedade por intermédio da relação
com o outro. “A vivência do “compartilhar” dificuldades possibilita a estruturação
psíquica de aceitação das diferenças individuais, bem como a integração de sua
individualidade,

[...]

constituindo

uma

personalidade

mais

integrada.”

(URRUTIGARAY, 2011, p. 86). Na Arteterapia, no trabalho em grupo o sujeito tem
oportunidade de experimentar diferentes posições de uma mesma situação colocada
pelas tarefas nas vivências propostas, possibilitando o contato, conscientização e
integração da sombra na prática dos exercícios.
Em grupos, a atuação da Arteterapia ajuda o indivíduo a superar-se tanto nos
objetivos pessoais quanto nos objetivos sociais. No que se refere à individualidade
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oferece suporte à personalidade na medida em que facilita a integração da
necessidade de adaptarem-se as pressões ou exigências externas da sociedade,
além de poder perceber nas vivências o potencial individual configurado nas
diversas produções criativas aumentando progressivamente a autoestima e
consequentemente autoconfiança.
Fortalecendo o EGO, a Arteterapia direciona a subjetividade, cada vez mais
estruturada, no caminho de sua autonomia ou autoria do pensamento. Por
sua vez, a cada passo no sentido da valorização e do reconhecimento
pessoais, aumenta o grau de motivação, de orientação e disposição para a
expressão de novas ideias, busca de ideais, novas escolhas, favorecendo a
vivência da liberdade. (URRUTIGARAY, 2011, p. 86-87).

Arteterapia também favorece os objetivos sociais reconhecendo o universo
simbólico existente das qualidades positivas e negativas na relação com o outro.
Além de perceber-se mais tolerante e paciente para com a dificuldade alheia
e, também, para com a sua, o indivíduo tem a possibilidade de sentir-se
incluído, ou fazendo parte de um grupo. A consecução de uma tarefa em
grupo desenvolve sentimentos de companheirismo, intimidade, satisfação,
identificação,
semelhança,
atração,
compreensão,
orientação,
esclarecimento, apoio, proteção e ajuda. [...] A aquisição da noção da
interdependência e da necessidade de união de esforços para solução de
problemas conduz ao sentimento de ordem, organização e integração,
favorecendo comportamentos harmônicos pautados no diálogo. (et. seq.).

Com o trabalho mais consistente e de acordo com o desenvolvimento do
grupo, aos poucos “Os sentimentos de dependência às exigências externas de
aprovação são internalizados, convertendo-se em auto-aprovação. Há um aumento
do senso de responsabilidade, bem como de discernimento pessoal.” (ibidem, p. 90).
A vivência grupal é essencial para o desenvolvimento do “eu” no reconhecerse através do outro e através do processo arteterapêutico os benefícios dessa
convivência podem ser potencializados.
O grupo pode fortalecer, reanimar e reassegurar as conquistas individuais e,
por todo o tempo, fornece múltiplos espelhos para trazer à tona a ludicidade
e o prazer, e o espaço seguro ora para apresentar receios, ora para fazer
movimentos de fuga ou recuos e para que cada participante, nesses seus
muitos outros “eus”, veja suas próprias imagens refletidas. [...] a vivência
grupal pode nos renovar, e, em diferentes ciclos, ir reafirmando e ampliando
os benefícios que os funcionamentos em redes propiciam, favorecendo
novas aprendizagens, descobertas e desafios. (PHILIPPINI, 2011, p. 150151).
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Imagem 11 – Mandalas

Disponível em: https://www.facebook.com/brinquedista.brinquedoteca?

[...] uma pessoa que tomou o caminho deve amar e cultivar tudo aquilo que
surgiu de estranho, grotesco ou magnífico.
Ela deve trabalhar sobre sua matéria, descrevendo-a, polindo-a ou
modelando-a, lutando por todos os meios para lhe dar uma forma dentro da
qual se pode contemplá-la, estudá-la e perceber seu sentido escondido.
Frieda Fordham

2.3 PROCESSO ARTETERAPÊUTICO
Philippini (2008) fala sobre o processo criativo e os benefícios de entrar em
contato com um eu mais íntimo, que só o inconsciente conhece. E que é preciso
coragem para mergulhar nesse território psíquico. Só com esta coragem é que se
consegue conquistar a liberdade de expressão necessária para adquirir autonomia
criativa e ter acesso a essas dimensões psíquicas , e deixar fluir através da arte
construções dos mapas psíquicos de si mesmo. Em arteterapia, é com a arte como
processo expressivo, que entramos em contato com nosso inconsciente. Nesse
percurso,

modalidades

expressivas

diversas

são

utilizadas

estimulando

a

criatividade para facilitar a construção do material simbólico. Esses símbolos
particulares são cheios de significados, e através da sua amplificação, aumentam as
possibilidades de compreensão, que podem ser feitas através de associações,
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analogias e desdobramentos no processo criativo, e as imagens produzidas
funcionam como sinais. Quando esses sinais são traduzidos, entra-se em contato
com alguns dos seus significados, os conflitos se elaboram e aos poucos, níveis da
psique profunda são trazidos à consciência, podendo ocorrer transformações que
permitem a expansão da estrutura psíquica.
Em Arte Terapia o trajeto é marcado por símbolos particulares que
assinalam, informam e definem sobre os estágios da jornada de
individuação de cada um. Este caminho único compreende as transições e
transformações em direção a tornar-se um “in”- divíduo, aquele que não se
divide face às pressões externas e que assim procura viver plenamente,
integrando possibilidades e talentos, às feridas e faltas psíquicas. [...] o
conjunto de atos que genericamente pode-se nomear por “fazer terapêutico”
expressa a singularidade e identidade criativa de cada um. (PHILIPPINI,
2008, p. 15-16).

Criar imagens no processo arteterapêutico é investigar o eu mais íntimo, é ser
apresentado aos símbolos que falam do próprio percurso, significa conhecer um
pouco mais do que é, abrindo possibilidade de viver de maneira integrada,
consciente de todos os conteúdos que carrega em sua jornada.
A descoberta gradual, de eventos psíquicos cujo significado antes era
obscuro, amplia possibilidades de estruturação da personalidade, ativa
potencialidades e contribui para a construção de modos mais harmônicos de
comunicação, interação e “Estar no mundo”. (et. seq.).

Jung (2008) explica que no caminho trilhado na busca do autoconhecimento
verifica-se que certos conteúdos emergem, desaparecem e depois voltam a
aparecer e que se examinar a sequência desses conteúdos observaría-se que eles
sofrem mudanças de maneira lenta, mas que são perceptíveis. Estas mudanças
podem ser aceleradas se a atitude consciente da pessoa sofrer influência pela
interpretação adequada desses símbolos. Diante da compreensão da importância
dos símbolos produzidos pelo inconsciente, “Jung mostrou que tudo depende de
haver um “estalo”, o clique necessário à correta interpretação específica em relação
ao indivíduo em causa”. (FRANZ apud JUNG, 2008, p. 210).
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Imagem 12 – Criatividade

Disponível em: http://rosekurdoglian.wordpress.com/2010/10/07/criatividade/

“Para criar, é preciso técnica e libertar-se da técnica.
Para isso, precisamos praticar até que a técnica se torne inconsciente...
Parte da alquimia gerada pela prática é uma espécie de livre trânsito entre
consciente e inconsciente.”
Stephen Nachmanovitch

2.3.1 Caminhos da criação
Papel, lápis de cor, tesoura, cola, imagens de revistas, massas de modelar,
pinceis, tintas, o que desejar! E o deixar fluir! Assim, que surge mais um registro
daquele que busca conhecer a si mesmo. A cada momento criativo a oportunidade
de expressar um sentimento, uma vontade, um desejo ou necessidade de ‘vir à tona’
algo que está submerso. “As técnicas da arte-terapia baseiam-se no conhecimento
de que todo indivíduo, tenha ou não treinamento em arte, possui capacidade latente
para projetar seus conflitos internos sob forma visual.” (NAUMBURG apud
SILVEIRA, 1992, p. 93).
O material está à disposição de quem tem a curiosidade de mexer no que
está escondido. Para conhecer melhor os materiais e poder tirar melhor proveito de
cada um, é preciso experimentar, explorar várias possibilidades de uso permitindose brincar como criança, sem preconceitos, regras, medo, ou lógica. Assim, que
podemos ir descobrindo uma maneira diferente de expressar o que estamos
sentindo.
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A exploração de diferentes meios de expressão por meio da brincadeira faz
com que o indivíduo sinta-se seguro para experimentar novas possibilidades, pois
através do jogo lúdico surge a coragem de novas tentativas e para novas
descobertas. “A criatura que brinca está mais apta a se adaptar à mudança de
contextos e de condições. A brincadeira, na forma da livre improvisação, desenvolve
nossa

capacidade

de

lidar

com

um

mundo

em

constante

mutação.”

(NACHMANOVITCH, 1993, p. 51). Esse processo criativo segundo o mesmo autor;
[...] é um caminho espiritual e essa aventura fala de nós, de nosso ser mais
profundo, do criador que existe em cada um de nós, da originalidade, que
não significa o que todos nós sabemos, mas que é plena e originalmente
nós. (ibidem, p. 24).

Fayga Ostrower faz uma reflexão acerca dos processos criativos;
Compreendemos que todos os processos de criação representam, na
origem, tentativas de estruturação, de experimentação e controle, processos
produtivos onde o homem se descobre, onde ele próprio se articula à
medida que passa a identificar-se com a matéria. São transferências
simbólicas do homem à materialidade das coisas e que novamente são
transferidas para si.
Formando a matéria, ordenando-a, configurando-a, denominando-a,
também o homem vem a se ordenar interiormente e a dominar-se. Vem a se
conhecer um pouco melhor e a ampliar sua consciência nesse processo
dinâmico em que recria suas potencialidades essenciais. (OSTROWER,
1987, p. 53).

Segundo Philippini (2008) o caminho para a criação em Arteterapia será
oferecer os materiais adequados para que a energia psíquica do paciente possa
plasmar seus símbolos em várias criações, através da materialidade dos suportes.
“O doente é encorajado, ou seja, “dinamicamente orientado” a descobrir por si
próprio a significação de suas criações, o que é alcançado graças ao
estabelecimento de uma relação transferencial com o arte-terapeuta.” (SILVEIRA,
1992, p. 93). Esses símbolos que irão aparecer nas produções estarão mostrando
ou reproduzindo imagens do estado da psique, fazendo a ponte do diálogo entre
consciente e inconsciente, facilitando a compreensão e a restauração de complexos,
beneficiando a estrutura e expansão da personalidade enriquecendo a qualidade de
vida da pessoa. “A comunicação simbólica cria condições de estruturar, informar e
transcender.” (PHILIPPINI, 2008, p. 51).
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Olhar para o processo criativo é como olhar dentro de um cristal: quando
fixamos os olhos numa face, vemos todas as outras refletidas. [...] Esses
temas inter-refletidos, pré-requisitos da criação, são a alegria, o amor, a
concentração, a prática, a técnica, o uso do poder dos limites, o uso do
poder dos erros, o risco, a entrega, a paciência, a coragem e a confiança. A
criatividade é a harmonia de tensões opostas, encapsulada na nossa ideia
irrestrita de lîla, ou brincadeira divina. [...] Se perdemos a alegria, nosso
trabalho se torna grave e formal. Se abandonarmos o sagrado, nosso
trabalho perde contato com a terra em que vivemos. (NACHMANOVITCH,
1993, p. 23).
Imagem 13 – Transformação

Disponível em: http://patriciapinna.blogspot.com.br/
“Como a alquimia, a cura da alma é uma arte; pode-se exprimi-la apenas
com imagens poéticas.”
Thomas Moore

2.3.2 Imaginário: linguagem da alma
As inúmeras formas de imaginar funcionam como atalhos para acessar a
nossa sabedoria interior. As várias maneiras de expressão artística do imaginário
contribuem para o caminho de autoconhecimento e transformação, pois nos colocam
em contato direto com o que temos de mais sagrado, nossa essência divina. “Jung
afirma que o imaginário é a linguagem da alma e que ele nos coloca em contato com
Deus ou mesmo que ele permite um diálogo com Deus.” (DUCHASTEL, 2010, p.
42).
A imaginação e o poder de criação traz a liberdade afetiva e emocional,
proporcionando nesse campo mais segurança para futuramente o indivíduo
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enfrentar dificuldades diante de situações da vida. Materializar uma imagem
imaginada significa criar e no ato de criar, “O homem experimenta em si a dimensão
divina e sagrada do criador, na figura de um demiurgo, realizando o seu Ser.”
(URRUTIGARAY, 2011, p. 40). A autora continua afirmando que;
Ter imaginação é ver o mundo na sua totalidade; pois as imagens têm o
poder e a missão de mostrar tudo o que permanece refratário ao conceito.
Deste modo, desprendemos por sua ótica que a ruína humana decorre da
falta de imaginação, porque sem ela o homem fica como que cortado de sua
“realidade profunda de vida e da sua própria alma”. (ELIADE apud
URRUTIGARAY, 2011, p. 40).

De modo geral acredita-se que a alma tem o poder de ligação entre
realidades distintas, humanas e divinas. A palavra alma emana mistério e
curiosidade, seu poder vindo de um centro energético apenas revela-se por atos e
imagens, não é vista “[...] tem pelo menos um valor simbólico fundamental e
universal. É o princípio em torno do qual se organiza todas as coisas, é o núcleo
central do ser.” (DUCHASTEL, 2010, p.41). A autora fala do valor e consideração da
alma para psicologia analítica; “Em psicologia profunda, considera-se a alma como
uma totalidade psíquica compreendendo o consciente e o inconsciente.” (ibidem, p.
42). E dá continuidade, sobre a importância da criação de um espaço interior para
ser revelado o valor da alma;
Evidentemente podemos explorar verbalmente as imagens produzidas, mas
não é sempre necessário nem apropriado. Às vezes é mais útil aprender a
olhar a obra, a se deixar levar pelo imaginário e a sentir as vibrações que
ela emana. [...] para compreender a linguagem do imaginário, é preciso
igualmente fazer apelo à inteligência do cérebro direito, uma inteligência
analógica, intuitiva, que exige tempo e, frequentemente, exige a criação de
um espaço de silêncio interior. Para se revelar, a alma precisa desse
contato contemplativo com a imagem, o gesto, o ritual. As palavras, a
compreensão lógica, a disposição racional vêm em seguida, mais claras,
mais precisas. (DUCHASTEL, 2010, p. 32-33).

Segundo a mesma autora, através da linguagem do imaginário a alma nos
revela suas feridas e ao mesmo tempo revela os segredos da autocura. Sendo
assim, podemos descobrir e conhecer o que temos de mais sagrado dentro de nós e
seu poder de cura através do imaginário no processo terapêutico.
Certos conteúdos inconscientes estão profundamente enterrados no fundo
da alma simplesmente porque nós não estamos prontos para recebê-los.
Essas imagens são muito dolorosas ou muito vastas para serem
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apreendidas por um eu frágil ou imaturo. [...] Estar à escuta do imaginário e
honrá-lo é criar um espaço seguro e protegido para alimentar suavemente
suas realidades inconscientes, às vezes ameaçadoras, às vezes difíceis de
aceitar. Desenhar, pintar, modelar, jogar, cantar ou dançar permite preparar
o terreno da consciência. É uma maneira, ao mesmo tempo, doce e eficaz
de estimular o processo de realização de si. (ibidem, p. 51-52).

De acordo com Duchastel (2010) a função religiosa para Jung era o instinto
de ligação com o que há de maior, dentro de si mesmo e que “[...] o imaginário
constitui nossa ligação mais direta com a essência divina, a Sabedoria, a parte de si
que sabe e que pode curar.” (ibidem, p.43). A expressão do divino através do
imaginário é tradicional em todas as culturas religiosas.
Imagem 14 – Elevação

Disponível em: https://pt-br.facebook.com/flor.delotus.798
“O amor é como Deus: ambos só se oferecem a seus serviçais mais
corajosos.”
C. G. Jung

2.4 ENCONTRO COM O SAGRADO
Se entregar no universo da Arteterapia e desfrutar seus caminhos
direcionados para conhecimento da própria alma é uma profunda jornada ao
encontro do sagrado em si. A psicologia, com Jung, “elegeu como principal meta
terapêutica o encontro com a alma e com o centro divino interno.” (CAVALCANTI,
2004, p. 29).
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A Arteterapia possibilita a expressão da existência, emoções e sentimentos
humanos mais íntimos. Através da criatividade, o potencial existente dentro de cada
indivíduo pode ser estimulado e trabalhado para se transformar num mecanismo
gerador de energia motivando a busca de novos caminhos em direção ao encontro
com o Sagrado pela aproximação com o Self.
“O espaço terapêutico é o lugar sagrado onde se opera a transformação e a
transmutação anímica. [...] onde se realiza o nascimento do novo homem e é
construído o caminho para o encontro com o Self.” (CAVALCANTI, 2004, p. 36).
O processo arteterapêutico fornece as experiências adequadas com
interferências específicas para cada situação em um tempo não linear, mas cíclico,
disponibiliza técnicas e materiais diversos num espaço acolhedor e criativo para as
comunicações simbólicas, favorecendo o contato com a divindade interior
direcionando o indivíduo para o caminho do Self representado pelo Si-Mesmo. Para
promover esse encontro com o sagrado a Arteterapia utiliza um instrumento
fundamental para o processo, a ferramenta mais utilizada e divina de todos os
tempos, as mãos.
A palavra mão deriva do sâncrito mana, que quer dizer mente, pensamento
e, certamente, o fazer com as mãos equivale a configurar, processar,
ordenar e, em última instância, elaborar. As mãos, desde tempos
imemoráveis relacionavam-se com o divino através da natureza e seus
elementos vitais (ar, água, terra e fogo). Através de práticas ritualísticas e
respiratórias, acompanhadas de posturas simbólicas das mãos (mudras)
invocavam-se divindades protetoras que por intermédio do ar, sopravam
novas ideias (inspirações) leveza, movimento liberdade e revelações,
abrindo-se, deste modo, trilhas para o inconsciente e permitindo através
destas ritualizações uma conexão com um mundo mais sutil, cumprindo-se
assim a função simbólica transcendente. (PHILIPPINI, 2008, p. 67-68).

Para facilitar as condições favoráveis para que o Sagrado dentro de nós
possa se manifestar “É preciso ativar as mãos como instrumentos terapêuticos em
suas inúmeras possibilidades de execução, pois, a cada transformação externa com
os materiais expressivos, analogicamente são geradas transformações internas.”
(PHILIPPINI, 2008, p. 69).
Como instrumento facilitador do autoconhecimento a Arteterapia através do
reencontro da rota do Si-mesmo proporciona o sujeito vislumbrar o Sagrado
internamente e

não em

possíveis objetos externos.

Para Jung,

“[...]

o

autoconhecimento pressupõe o reconhecimento da dimensão espiritual e divina
presente em cada um.” (CAVALCANTI, 2004, p. 186). Na maioria das vezes se
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busca o Divino e o sagrado fora, mas sabe-se que “[...] todas as tradições espirituais
sempre falaram do autoconhecimento como o caminho que leva a Deus.” (ibidem, p.
28). De acordo com Osho (2011) o sujeito não pode ser alegre sem se conhecer,
sendo assim, não saberá o que é a graça divina. “Sem se conhecer, não há graça
divina.” (OSHO, 2011, p. 8). Pode-se dizer que a Arteterapia tem estratégias para
auxiliar o sujeito tornar-se sadio, pois “[...] o homem sadio é o homem inteiro e,
portanto, sagrado.” (CAVALCANTI, 2004, p. 175).
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CAPÍTULO 3
ALQUIMIA
Imagem 15 – 4 Elementos

Disponível em: http://www.plantasagrada.com/ritual-y-los-4-elementos/ritual-y-los-4-elementos/

"A
alquimia
representa
a
projeção
em
de um drama ao mesmo tempo cósmico e psicológico."

laboratório

C.G.Jung

Grande parte do pensamento científico atual desenvolveu-se com base no
estudo da alquimia. Foi a partir de estudos alquímicos que a química, astronomia e
medicina desenvolveram-se, além das ciências humanas, como a filosofia e a
psicologia, que também devem muito aos tratados alquímicos.
Neste capítulo serão descrito alguns aspectos de cada fase do processo
alquímico, com suas respectivas imagens simbólicas e significados psicológicos
particulares.
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Imagem 16 – Alquimia

Disponível em: http://pedreiro-livre.blogspot.com.br/2013/06/alquimia.html

3.1 CONCEITO
A Alquimia, ao longo dos séculos, causou curiosidade, estranheza e
confundiu as pessoas que tentaram compreendê-la. Os alquimistas descreviam e
registravam o processo alquímico com linguagem metafórica, utilizando complicada
simbologia com a intenção de proteger os conhecimentos sagrados e realizar suas
práticas sem sofrer perseguições do poder da época.
Segundo Franz (apud JUNG, 2008) na esperança de uma experiência divina
os alquimistas medievais buscavam o segredo da matéria com métodos précientíficos, achando que esse segredo seria desvendado com a descoberta da
‘famosa pedra filosofal’. Mas, alguns deles já tinham algum sentimento no sentido de
que a simbologia dessa pedra estaria relacionada com a psique do homem. Disse
Morienus, um velho alquimista árabe: “Essa coisa [a pedra filosofal] é extraída de
vós: vós sois o seu minério e é em vós que se pode encontrá-la [...]” (FRANZ apud
JUNG, 2008, p. 280).
A pedra alquímica simboliza algo que nunca pode ser perdido ou dissolvido,
algo de eterno que alguns alquimistas compararam com a experiência
mística de Deus dentro de nossas almas. É necessário em geral, um
sofrimento prolongado afim de consumir todos os elementos psíquicos
supérfluos que ocultam a pedra. (loc. cit.).
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A imagem central da alquimia é a ideia da ‘Opus’, sendo o processo e
trabalho alquímicos. A arte consiste na transmutação dos metais em ouro. O
trabalho também é conhecido como ‘A Grande Obra’, a busca do valor supremo e
essencial, o trabalho individual da vida, isto é, a individuação.
Trata-se de uma série de ensinamentos práticos e teóricos voltados para a
transformação e aperfeiçoamento da matéria através de diversas etapas do trabalho
e que são comparadas ao processo de individuação. Os alquimistas acreditavam ser
possível a transmutação: transformar uma forma ou matéria em outra, alterando as
proporções dos elementos através dos processos de destilação, combustão,
aquecimento e evaporação. Pode-se falar que era a transformação de algo bruto em
material refinado, o que corresponderia a nossa transformação psíquica.
O opus alquímico pode ser compreendido como uma maneira de simbolizar
a transformação da personalidade através da combinação e fusão dos
componentes nobres com os comuns, de funções diferenciadas com
funções inferiores, do consciente com o inconsciente. (JUNG apud
GRINBERG, 2003, p. 51).

Os alquimistas acreditavam que Deus tinha influência suprema sobre o
resultado da obra. Era uma característica da opus, ser considerado um trabalho
sagrado que requeria uma atitude religiosa. A palavra laboratório vem daí: lugar
onde os alquimistas trabalhavam (Labor) e rezavam (Oratório).
[...] Por conseguinte, se alguém deseja alcançar esse grande e indescritível
mistério, deve lembrar-se de que ele é obtido, não apenas pelo poder do
homem, mas também pela graça divina, e de que não a nossa vontade ou
desejo, mas tão-somente a misericórdia do Altíssimo, no-lo pode entregar.
Por essa razão, deves, antes de tudo, purificar teu coração, elevá-lo apenas
a Ele e pedir-lhe esse dom, com verdadeira determinação e uma oração que
não deixe dúvidas. Somente ele pode dá-lo e entregá-lo. (EDINGER, 2006,
p. 25).

Neste contexto o processo da transformação da matéria era longo, um
caminho muito parecido como o da individuação de Jung. Era preciso coragem e
muita dedicação para obter resultados positivos. “A dedicação contínua tem o
sentido de uma disponibilidade para perseverar, a despeito de todas as
modificações de humor e de estado mental, no esforço de pesquisar e compreender
aquilo que está ocorrendo”. (et. seq.).
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Imagem 17 – Operações alquímicas

Disponível em: http://portalalquimia.blogspot.com.br/2012/12/operacoes-alquimicas.html

3.2 FASES DO PROCESSO ALQUÍMICO
A Alquimia descreve quatro estágios de transformação da matéria, onde as
cores tem papel significativo no processo. Define-se as fases como nigredo (fase
negra), albedo (fase branca), citredo (fase amarela) e rubedo (fase vermelha).
A descrição destes processos onde é submetida a prima matéria à
transformações não deixa de ser uma metáfora, já que os alquimistas não tinham o
controle do processo, e nem a previsão do resultado final.
Antes de apresentar resumidamente o estudo de cada fase, é importante
lembrar que o processo não acontece de maneira linear, é como uma “espiral
ascendente” e praticamente sem um fim determinado, como acontece no processo
de individuação colocado por Jung.
3.2.1 Nigredo
O nigredo é a fase negra do processo alquímico. Estado de caos, onde a
matéria está bruta, em seu estado inicial com todos os elementos misturados, uma
qualidade da ‘matéria-prima’. Esta fase está ligada a Saturno, e o metal
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correspondente é o chumbo. Em termos psicológicos, equivale à sombra, com seus
conteúdos inconscientes que habitam a escuridão. Esta etapa simboliza este
encontro com o lado dominado pelos instintos mais primitivos, ou personalidade
inferior. Inicia-se com a morte de alguma coisa quando não está em sua condição
original.
Segundo Grinberg (2003) estando subordinado ao ego, o Si-mesmo é
vivenciado pelo centro da consciência como outro. Sendo exatamente esse
confronto com o diferente que faz acontecer a reflexão inicial que favorece a
formação da consciência através da separação entre ego e “o outro”. Sendo assim,
para que haja conquista da autonomia, “[...] o ego precisa separar-se do Si-mesmo.
Enquanto isso não ocorrer, e o ego não se diferenciar da totalidade consciente inconsciente, haverá uma fusão ou identidade entre o eu e os objetos.” (GRINBERG,
2003, p. 172).
Essa fase aparentemente obscura é de grande importância para a próxima,
pois nela trabalha-se a base, como a ‘fertilização da terra’ para um novo nascimento.
A escuridão vai sendo trabalhada até que surja espaço para entrada da luz. O
começo da brancura, que só pode vir da escuridão.
[...] no nível pessoal, às consequências positivas advindas do fato de se ter
consciência da própria sombra. No nível arquetípico, também é desejável ter
consciência do mal, “porque a negrura é o começo da brancura.” De acordo
com a lei dos opostos, uma intensa consciência de um dos lados se
constela seu contrário. A partir do negrume, nasce a luz. (EDINGER, 2006,
p. 167).

3.2.2 Albedo
Albedo é a luz que surge para afastar as trevas, a iluminação após o
sofrimento da escuridão vivenciado no negrume. É a fase onde a substância é
diluída até chegar a sua prima matéria, e só a partir daí, poderia ser transformada.
A fase do albedo é a brancura, o clareamento, o entendimento, o
conhecimento que traz certa tranquilidade.
É como se todas as cores se unissem e nos mostrassem a beleza do branco,
do espírito, da paz. Nesse estado sagrado tomamos consciência da existência de
uma vida nova que pode ser vivida em sua plenitude.
Albedo “é a luz que surge após as trevas, a iluminação após o
obscurecimento”, marcando a nova união do corpo e da alma, do macho e
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da fêmea; é a ressurreição, as núpcias do céu com a terra, aqui a lua rege
os fenômenos, é o nascimento da prata filosofal. [...] Mas ainda não é o fim
do processo, visto que “... A substância branca também é conhecida como
um corpo puro, purificado pelo fogo, mas que ainda não tem alma.” (DINIZ,
2000, p. 131).

3.2.3 Citredo
Citredo ou operação amarela, nesse estágio ocorre à conversão da prata em
ouro em sentido literal, o chamado despertar da matéria. É onde opera-se a
transmutação dos metais, da prata em ouro, ou da luz da lua, passiva, em luz solar,
ativa, onde o processo encontra-se quase concluído.
Citrinitas é uma palavra em latim que significa amarelado. Foi adotada pelos
alquimistas para designar o terceiro estado da alquimia: o despertar. É
precedido pelos estados nigredo (morte espiritual) e albedo (purificação), e
sucedido pelo rubedo (iluminação). Seu sentido literário é a "transmutação
da prata em ouro". (WIKIPEDIA, 2013).

É a fase intermediária. Etapa do silêncio e da sabedoria. Onde acontece a
libertação de ilusões e ajuste à nova ordenação na matéria. A liberdade está em
optar-se por aquilo que somos integrando a sabedoria em nós mesmos.
A consciência do apego a determinados valores, coisas e pessoas, o
reconhecimento da impotência, fazendo surgir a humildade e fragilidade. O primeiro
contato com o verdadeiro sentir, sabendo reconhecer que se precisa de ajuda, ou
seja, a procura de novos valores dando respostas ou suporte satisfatório aos
acontecimentos. Resposta que faça sentido ao coração e que não seja mais uma
fuga ilusória da mente ou do ego, a verdadeira busca a procura do eu para a
transformação.
3.2.4 Rubedo
A fase da Rubedo é a quarta e última etapa. Nela se conclui a ‘Opus’, ou
casamento alquímico. É quando a Pedra Filosofal está obtida e sua transformação
conclui-se; é a iluminação. Onde ocorre o ponto mais alto da Obra, a união das
forças opostas atuando dentro da psique, integrando o lado masculino e feminino da
alma. Esta União é representada nas narrativas Alquímicas pelo casamento do Sol e
da Lua, ou da Terra e do Céu.
“A Rubedo é sol, é a perfeição do lápis filosoforum. Através dela é obtida a
pedra filosofal. O alquimista teria realizado a totalização psíquica, ou seja, a
Individuação. A pedra filosofal é o Self.” (DINIZ, 2000, p. 131).
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É o processo de síntese interno. O Deus em nós. Sendo esse o tempo de
voar, agradecer e desfrutar. A Alma é a “habitat” da nossa sensibilidade e é por ela
que este trabalho alquímico se desenvolve. A vibração que sustentamos através da
alma é que nos permite viver a totalidade.

Imagem 18 – Os ciclos da vida

Disponível em: http://creiaemcristo.com.br/novotema

As operações alquímicas carregam cargas arquetípicas, por estarem
diretamente relacionadas com os quatro elementos básicos da natureza, o fogo, a
água, a terra e o ar. Sendo assim, estão também relacionadas aos mistérios da
evolução da vida, e às transformações que acontecem através delas, como o
nascimento, reprodução e morte, com suas respectivas consequências sobre a
psique.
3.3 PRINCIPAIS OPERAÇÕES
Na busca da pedra filosofal os alquimistas submetiam a matéria bruta a uma
série de operações físico-químicas, bem como psíquicas e imaginárias. Não há um
número definido de operações alquímicas. Este estudo baseia-se nas quatro
principais operações alquímicas que são ligadas diretamente aos elementos da
natureza; calcinatio, o fogo, coagulatio, a terra, solutio, a água, e sublimatio o ar,
além da operação de extrema importância para a realização da obra, a mortificatio.
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Todas essas operações envolvem um relação elaborada de símbolos, e “eles
fornecem as categorias básicas para a compreensão da vida da psique, ilustrando
praticamente toda a gama de experiências que constituem a individuação.
(EDINGER, 2006, p. 34).
3.3.1 Mortificatio
Esse aspecto da operação mortificatio significa literalmente, “matar”. Não tem
nenhuma referência química, mas é de suma importância a experiência de morte e
apodrecimento. Esse outro aspecto da operação que faz parte do estágio da nigredo
é a mais negativa operação da alquimia.
Está vinculada ao negrume, à derrota, a tortura, à mutilação, à morte e ao
apodrecimento. Todavia, essas imagens sombrias com frequência levam a
imagens altamente positivas – crescimento, ressurreição, renascimento;
mas a marca registrada da mortificatio é a cor negra. (EDINGER, 2006, p.
166).

Putrefactio são aspectos diferentes da mesma operação. Segundo o mesmo
autor, a putrefactio é a ‘putrefação’, a decomposição dos corpos orgânicos mortos.
“Contudo, testemunhar a putrefação de um corpo morto [...] era uma experiência
capaz de produzir um poderoso impacto psicológico. Os efeitos dessa experiência
poderiam ser posteriormente projetados no processo alquímico.” (loc. cit.).
A putrefação tem tamanha eficácia que anula a velha natureza, transmuta
todas as coisas numa nova natureza, e gera outro fruto novo. Todas as
coisas vivas nela morrem, todas as coisas mortas decaem, e depois todas
essas coisas mortas, recuperam a vida. A putrefação retira a acridez de
todos os espíritos corrosivos do sal, tornando-os suaves e doces.
(PARACELSO apud EDINGER, 2006, p. 167).

É onde a personalidade começa a ser dissolvida, dando início a tempos de
crise com essa transição, pois psicologicamente, isso significa a morte do ego com a
imagem do rei.
Refletir sobre a morte pode nos levar a encarar a vida sob a perspectiva da
eternidade e, desse modo, a negra cabeça da morte pode transformar-se
em ouro... Com efeito, a origem e o crescimento da consciência parecem
estar vinculados de maneira peculiar à experiência da morte. [...] Nossa
mortalidade é nossa fraqueza mais importante e derradeira. (EDINGER,
2006, p. 185).
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3.3.2 Calcinatio
É a operação do fogo. Calcinatio, nada mais é do que intenso aquecimento de
um sólido com objetivo de secar toda sua água. Psicologicamente, equivale a
secagem de complexos inconscientes.
O fogo da calcinatio é um fogo purgador, que atua sobre a matéria negra, a
nigredo, tornando-a branca. Esse fogo é causado pelas frustrações dos desejos
menores, “[...] isso significaria que o desenvolvimento psicológico será promovido
pela frustração dos desejos de prazer e de poder, desde que a pessoa tenha uma
relação essencialmente viável com o Si-mesmo simbolizado por Cristo.” (EDINGER,
2006, p. 47).
A calcinatio é efetuada no lado primitivo da sombra, que acolhe o desejo
faminto e instintivo e é contaminado pelo inconsciente. [...] Tal provação de
desejo frustrado é um aspecto característico do processo de
desenvolvimento. (ibidem, p. 42).

Depois da ‘visita’ ao inferno, o ego renasce das cinzas como a Fênix, num
estado purificado. Tudo que foi estruturado sob os valores do antigo ego, vai ser
reavaliado neste momento de transição. As cinzas neste momento podem
representar arrependimento, mas com certeza, expressam seu valor essencial, que
é o verdadeiro objetivo final da obra.
O que era sacrificado pela combustão tornava-se, de modo bastante literal,
“sagrado”. Aquilo que queima transforma-se quase totalmente em fumaça,
subindo para as regiões superiores. É transferido para os deuses por um
processo de sublimação. (EDINGER, 2006, p. 57-58).

3.3.3 Solutio
É a operação alquímica ligada à água, a solutio que dissolve o sólido em
líquido. Segundo Edinger (2006) é uma das mais importantes operações alquímicas,
pois trabalha-se o retorno ao estado original da matéria. É levado em consideração
na solutio a água como retorno ao útero, com finalidade de renascimento, levando
ao surgimento de uma forma nova e rejuvenescida.
Simbolicamente, qualquer tipo de imersão na água representa uma
movimentação do inconsciente ameaçando a redução da estrutura rígida do ego à
sua forma inicial ou prima matéria. “Aquilo que é mais amplo e abrangente do que o
ego ameaça dissolvê-lo. No mundo interior, o inconsciente, na qualidade do Si-
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mesmo ou totalidade da psique latente, pode dissolver o ego.” (EDINGER, 2006, p.
76). Segundo o mesmo autor, quem está à frente com a ação nessa operação é o
Si-mesmo, que é experimentado a partir de dentro, ou de fora, como projeção de um
grupo ou de um indivíduo.
No mito de Dioniso, quando criança ele foi desmembrado pelos Titãs, por isso
aspectos do princípio dionisíaco pertencem ao simbolismo da solutio. Walter Otto
nos diz: “A água é... o elemento no qual Dioniso está em casa... Os cultos e mitos
são amplamente explícitos acerca do fato de Dioniso vir da água e a ela retornar e
de que tem seu local de refúgio e sua casa nas profundezas aquosas.” (EDINGER,
2006, p. 79).
É importante sinalizar que, segundo o mesmo autor, muitas síndromes são
causadas pela concretude da identificação dionisíaca, como o alcoolismo e o vício
das drogas. Quando o indivíduo apresenta-se com a personalidade dissociada,
assume a postura compulsiva e destrói o ego, que não se acha relacionado com a
totalidade. O perfil dionisíaco “em sua forma extrema, é selvagem, irracional, louco,
extático, irrefreado. É o inimigo de todas as leis convencionais, normas e formas
estabelecidas. Está a serviço da vida e do rejuvenescimento, e não da segurança.”
(ibidem, p. 84).
A inundação do inconsciente trazida simbolicamente pela água pode ter um
efeito muito positivo sobre o ego, pois traz a consciência da necessidade de se
relacionar com o transpessoal. Por isso que grandes passagens da vida costumam
ser experiências de solutio resultantes desse confronto do ego com o inconsciente.
3.3.4 Coagulatio
Coagulatio é a operação alquímica ligada á simbologia da terra. Essa
operação acontece com a transformação de um líquido em sólido através do
resfriamento. Na sua essência, é o processo que através da solidificação torna as
coisas concretas. A terra é densa e tem forma. “Sua forma e localização são fixas:
assim para um conteúdo psíquico, tornar-se terra significa concretizar-se numa
forma localizada particular – isto é, tornar-se ligado ao ego.” (EDINGER, 2006, p.
101).
Essa operação é desenvolvida pela ação, pelo movimento espiral da atividade
psíquica,

que

em

seu

movimento

de

tensão

desenvolvimento do ego, solidificando a personalidade.

da

realidade

promove

o
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As substâncias a serem coaguladas são o mercúrio, o que significa ligar o ego
com o Si-mesmo, favorecendo a individuação. O chumbo, que na sua autonomia,
deve vincular-se com a limitação da particularidade pessoal, o enxofre, que pelo seu
caráter inflamável e cor amarela é associado ao sol e pelo mau cheiro e poder de
escurecer os outros metais, têm aspectos característicos do inferno e como
corruptor, afinidade com o diabo. Portanto parte do seu significado é o desejo, a
procura do poder e do prazer, então pode-se dizer que o desejo coagula.
A coagulatio também “Vincula-se, portanto, ao princípio feminino, como
imagem do útero acolhedor que propicia a encarnação e concretização das energias
vitais.” “É a concretização, ou realização pessoal, de uma imagem arquetípica.”
(DINIZ, 2000, p. 136).
Endiger (2006) fala da importância das analogias do processo alquímico para
o desenvolvimento psicológico, onde exemplifica com textos que a analogia encarna
ou coagula o espírito;
Eis o que torna a alquimia tão importante para a psicologia profunda. Ela é
um tesouro de analogias que personificam ou encarnam a psique objetiva e
os processos por que ela passa no curso de desenvolvimento. O mesmo se
aplica a religião e à mitologia. A importância da analogia para a percepção
da psique não pode ser demasiado acentuado. Ela dá forma e visibilidade
ao que antes era invisível e intangível, ainda não coagulado. (EDINGER,
2006, p. 117).

3.3.5 Sublimatio
A sublimatio é a operação que pertence à simbologia do ar. Por meio de sua
elevação e volatilização ela transforma o material em ar. A imagem se origina da
sublimação no processo químico, onde do aquecimento de um sólido, passa-se para
o estado gasoso diretamente.
Esta

operação

representa

elevação,

distanciamento

e

razão.

Isso

corresponde psicologicamente à capacidade de lidar com um problema. Quando não
se está mais dentro dele, onde se é afetado pelos conteúdos por estar envolvido
emocionalmente, e sim, acima dele, podendo enxergar a situação de maneira
objetiva, racional. “É uma ascensão que nos eleva acima do emaranhado confinador
da existência terrestre, imediata, e de suas particularidades concretas, pessoais.”
(EDINGER, 2006, p. 136).
Mas Edinger, também fala do perigo da sublimatio no seguinte trecho:
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A capacidade de estar acima das coisas e de ver a si mesmo com
objetividade é a habilidade de dissociar. O uso dessa palavra indica de
imediato o perigo da sublimatio. A capacidade de dissociação da psique é
tanto a fonte da consciência do ego quanto a causa da doença mental.
(EDINGER, 2006, p. 143).

Imagem 19 – Quadro: Alquimia / Individuação

Acervo pessoal da autora.

3.4 ALQUIMIA E INDIVIDUAÇÃO
Para falar do processo de individuação no simbolismo alquímico precisa-se
saber que “No processo de psicoterapia compara-se ao Nigredo, a fase da catarse; a
Albedo a fase interpretativa; a Citredo a da educação, e a Rubedo à individuação
propriamente dita.” (DINIZ, 2000, p. 131).
Na fase da nigredo vive-se a sombra, o pesado, o denso, o sofrimento. A
pessoa fica parada, inativa, deprimida, sem ânimo, introvertida e quieta. É quando
joga-se os conflitos psicológicos nos ‘objetos exteriores’, ou seja, em qualquer coisa
a sua volta; esses problemas vindos dos conflitos sobrepõem-se e confundem-se
numa mistura só. Não se sabe quem é quem, pois não há diferenciação entre o ego
e o outro, tudo está como uma massa confusa. É nesta fase que vive-se a parte
mais dolorosa do processo.
No albedo consegue-se separar o que se quer do que não se quer na vida. É
uma época de purificação, limpeza, destilação e organização. É onde se dissolve o
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ego e experimenta-se o Si-mesmo. É também um período no qual as coisas fluem
com mais facilidade, mas precisa-se saber fazer algumas rupturas necessárias, para
poder seguir em frente.
Na citredo ganha-se uma nova consciência, com o desenvolvimento do ego.
Algo amadureceu e começa estar disponível para a reeducação. A Alma começa a
olhar além de si mesma, estende seu olhar para o mundo, vê com mais
compreensão os outros, e finalmente experimenta a compaixão, o perdão, e o amor.
Na rubedo a união dos opostos torna o indivíduo um ser completo. É onde
conhece realmente a si mesmo. O indivíduo aceita-se, respeita-se e age de acordo
com o que acredita. Deixa de vibrar pelo ego, para vibrar pela Alma. Vive a
aceitação e a liberdade interior, pode-se dizer que a individuação.
Torna-se importante ressaltar que todo o processo se passa no interior de
um vaso hermético, temenos (templo, recinto sagrado) como o
denominavam os alquimistas.
No processo terapêutico a relação acontece tal qual nesse vaso, onde
terapeuta e cliente depositam seus conteúdos, concentrando-se no centro
deste. Neste espaço ocorrem as inúmeras operações alquímicas e
transformação dos conteúdos psíquicos. Possuir um vaso corresponde a um
estado de relativa introversão, ou seja, olhar para dentro de si. (DINIZ, 2000,
p. 132).

Aqueles que praticavam o misticismo entendiam que o laboratório alquímico
verdadeiro era o próprio homem. Através da comparação aos metais e suas
transformações, a meta seria transformá-lo em um novo homem, o que equivaleria
ao ouro, à imortalidade, a tão conhecida Pedra Filosofal. “Opus alquímico e processo
de individuação eram ‘fenômenos gêmeos’”. (SILVEIRA, 1997, p. 121).
Segundo Silveira (1997) Jung apostava na eventualidade de que os
alquimistas faziam experiência sobre seu próprio inconsciente ao projetar nos
materiais manipulados movimentações do mesmo. Estas projeções representavam
para o alquimista figuras imaginárias como propriedades da matéria.
A decifração dos textos alquímicos revela, na opinião de Jung, a existência
de movimentos do inconsciente no sentido de aproximar opostos extremos:
o mundo matriarcal ctônico e o mundo patriarcal, a matéria e o espírito. [...]
O alquimista trabalhava para ampliar a obra de Cristo, libertando a “alma do
mundo” (anima mundi), que estaria aprisionada na matéria. (SILVEIRA,
1997, p. 123).
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O objetivo de Jung era simplesmente penetrar no segredo da personalidade
sendo assim, desenvolveu o conceito de individuação onde acontece a
transformação de maneira radical da personalidade e o Si-mesmo torna-se o centro
da personalidade a partir da dissolução e desenvolvimento do ego.
O processo de individuação, nada mais é do que uma nova interpretação da
opus alquímica. Onde a matéria bruta, é transformada em ouro, e segundo Jung,
esse “ouro” está guardado dentro de cada indivíduo.
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CAPÍTULO 4
FÊNIX

Imagem 20 – Paz a cada passo.

Disponível em: http://www.humaniversidade.com.br/boletins/paz_a_cada_passo.htm

“Quando nos entregamos à orientação da nossa alma, percebemos o
panorama maior da nossa vida e a ajuda que recebemos para nos livrar dos
pesos do passado e de energias negativas que nos impedem de ver a
beleza e a força interior de que dispomos. Quando nos entregamos
conscientemente à nossa Alma, todas as outras entregas se tornam mais
simples e mais fáceis de serem vividas.”
Sônia Café
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Imagem 21 – Quadro: Nascimento da Fênix.

Acervo pessoal da autora.

Este

capítulo

vai apresentar algumas reflexões

sobre

o

processo

arteterapêutico nos 12 passos do NA apontando características de cada passo, com
a utilização dos quatro elementos como base para elaboração das atividades,
relacionando-as com as etapas do processo alquímico. A título de ilustração serão
referidas atividades que utilizam os quatro elementos (fogo, água, terra e ar) como
estratégia para trabalhar com pacientes adictos através da Arteterapia. Oferecendo
deste modo possibilidades lúdicas e prazerosas para o autoconhecimento, para o
caminho da recuperação fortalecendo a individuação.
Assim exemplificadas as três respectivas fases apresentadas no quadro
acima; a fase Morte/Renascimento; conduta destrutiva ao início do tratamento, a
fase Gestação; a recuperação e Fênix; da recuperação a liberdade, com o dia-dia
‘só por hoje’ trabalhado nos grupos de autoajuda do NA.
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Imagem 22 – Nascer de novo.

Disponível em: http://blogcristaodolevi.blogspot.com.br/
“Semeia-se [o corpo] em corrupção; ressuscitarão em incorrupção.
Semeia-se em desonra; ressuscitará em glória.
Semeia-se em fraqueza; ressuscitará em vigor.
Semeia-se o corpo natural; ressuscitará o corpo espiritual.”
(1 Cor., 15: 42-44, AV).

4.1 MORTE E RENASCIMENTO
4.1.1 Adicção (Prisão)
Nesta fase de cor negra vive-se uma crise – onde há resistência, negação e
ausência de luz própria. Essa crise aparece para propiciar uma revisão de vida e
possibilitar a transcendência, onde é preciso integrar a sombra e cortar os excessos.
É típico o sofrimento, o desnorteio, devido às perdas e mudanças. A parte mais
dolorosa do processo, vem com o choque emocional pela retirada daquilo que se
acha não poder viver sem, ‘a grande perda’.
Nossas vidas estão em jogo. Descobrimos que, ao colocarmos a
recuperação em primeiro lugar, o programa funciona. A principal arma da
recuperação é o adicto em recuperação. Nós nos concentramos em
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recuperação e sentimentos, não no que fizemos no passado. Velhos
amigos, lugares e ideias são frequentemente uma ameaça à nossa
recuperação. Precisamos mudar de colegas, locais e diversões. (NA, 1993,
p. 17).

No 1º passo trabalha-se o reconhecimento da impotência diante a doença
adicção, as situações e emoções conexas. É por definição o início da recuperação.
Para alguns, nesse momento é possível existir o sentimento do fim de uma luta e
perda de uma batalha exaustiva com as drogas. A rendição incondicional é a única
opção. É necessário ficar abstinente. “[...] precisamos ficar abstinentes custe o que
custar”. (NA, 2005, p. 1).
A negação da doença faz com que a pessoa seja incapaz de enxergar sua
realidade. Culpa os outros, deposita expectativas exageradas nos familiares, amigos
e empregadores. Dão desculpas plausíveis, mas inverídicas, sobre seus
comportamentos.
A perda de controle interno ou pessoal é geralmente identificada pelo sistema
de crenças falsas e doentias sobre si mesmo, sobre o mundo em que vive e sobre
as pessoas com as quais se relacionam. Podem acreditar que são inúteis ou que o
mundo gira ao seu redor, que não é seu dever cuidar de si mesmo e que alguém
deveria fazer isso. A inconstância emocional é geralmente a maneira mais óbvia de
identificar a perda de controle pessoal.
As reservas são espaços no programa que o indivíduo reserva para recair,
achando que ainda tem ou pode ter algum certo controle sobre a doença como
pensar que pode manter as amizades e lugares de ativa, isto é, pessoas e lugares
que facilitavam o uso, ou acreditar que não consegue suportar alguma situação sem
o uso da droga e planejar o uso se o previsto acontecer.
Nos princípios espirituais deste passo focaliza-se honestidade, mente aberta,
boa vontade, humildade e aceitação. Admissão da verdade sobre a doença para
conseguir serem honestos consigo mesmos e consequentemente serem honestos
com os outros. Isso significa:
[...] estar pronto para acreditar que possa existir uma nova maneira de viver,
ou que ela seja completamente diferente da que conhecemos antes. O que
importa é não limitarmos a nós mesmos ou a nossos pensamentos. (NA,
2005, p. 6).
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Segundo NA (2005) quando a pessoa aceita a doença, sente uma profunda
mudança interna, caracterizada por um crescente sentimento de esperança, tendo
também o início de um sentimento de paz. Nessa fase a pessoa vê os resultados da
velha maneira de viver e aceita que é necessária uma nova maneira, mas ainda não
conseguem ver o quanto a recuperação é rica em possibilidades. Enquanto estiver
livre da adicção ativa, vai poder descobrir que o vazio que sentia antes com as
drogas precisa ser preenchido e trabalhando nos passos restantes, perceberá que
eles preencherão esse vazio.
Para este período, uma estratégia arteterapêutica que pode auxiliar é a
colagem, já que esta estratégia tem como objetivo facilitar o início do processo,
ordenar, estruturar, integrar, reunir e resignificar conteúdos inconscientes.
Segundo Philippini (2009) a colagem é fundamental em arteterapia por ser
uma técnica operacionalmente simples, além de facilitar o início do processo
impedindo as barreiras de quem diz ter dificuldade de desenhar, pintar, ou apresenta
o discurso de quem há muito tempo não trabalha com materiais plásticos. As
imagens prontas oferecem inúmeros estímulos geradores, com rotas para o
inconsciente. As imagens dão pistas simbólicas de conteúdos que se juntarão com
associações ou possíveis catarses do paciente, podendo trazer pontos importantes
para o percurso terapêutico.
O primeiro momento da colagem é uma descontraída busca inconsciente de
imagens que de certa forma nos atraem. Esse grande garimpo é muito interessante
e produtivo, pois ao juntar, separar em pequenos grupos para serem assim coladas,
cria-se diálogos entre elas, descobrindo simbolismos e novos significados, podendo
assim surgir insights, que podem facilitar a compreensão de conteúdos
inconscientes.
As colagens nos dão pistas simbólicas, não só através da natureza das
imagens escolhidas em uma composição mas também através da relação
entre figuras, pela presença de polaridades cromáticas (policromia e
monocromia), pela posição e forma de ocupação no suporte, pelo modo
como se movimentam e se relacionam entre si as imagens, conforme o
exemplo a seguir, em que as informações fornecidas pela própria autora,
após a realização da colagem, elucidam pontos importantes do percurso
Terapêutico. (PHILIPPINI, 2009, p. 24).
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Imagem 26 – Centelha Divina

Disponível em: http://www.vidaplenaebemestar.com.br/

“Não desprezes as cinzas, porque elas são o diadema do teu coração,
e a cinza das coisas que duram.”
C. G. Jung

4.2 GESTAÇÃO E RECUPERAÇÃO
4.2.1 Poder Superior
No 2º e 3º passo trabalha-se a consciência e aceitação do Poder Superior.
Esses passos vão preencher o vazio sentido ao terminar o primeiro. É onde a
pessoa permite que algo ou alguém cuide dele. Ao iniciá-los começam a considerar
a possibilidade da existência de um poder maior do que eles, um poder capaz de
amenizar a dor e acalmar a confusão instaurada. “É essencial envolver nossos
corações e espírito.” (NA, 2005, p. 26).
A adicção foi um poder negativo maior do que a pessoa, então é necessário
algo que combata isso, algo que seja pelo menos tão poderoso quanto a doença. O
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indivíduo na ativa está tão ocupado seguindo compulsivamente seus impulsos, que
perde completamente o contato com a consciência e com o Poder Superior.
O princípio da humildade surge da tomada de consciência de que existe um
Poder maior do que nós. É uma luta tremenda, para a maioria de nós, parar
de confiar em nossos pensamentos e começar a pedir ajuda. (NA, 2005,
p.20).

O elemento trabalhado nesta etapa é o fogo como calcinatio. Segundo
Chevalier (1989) o fogo simboliza o espírito, é um símbolo purificador, regenerador e
transformador. Determina apreensão clara, lúcida e o conhecimento racional.
Também “Em toda parte associa-se o fogo com Deus, sendo ele, por conseguinte,
representante das energias arquetípicas que transcendem o ego e são
experimentadas como numinosas.” (EDINGER, 2006, p. 52). Em sua simbologia
inclui a avaliação afetiva, sensorial e intuitiva. “O afeto liberado torna-se o fogo
capaz de secar o complexo e purificá-lo de sua contaminação inconsciente. O desejo
frustrado torna-se o fogo da calcinatio.” (ibidem, p. 62). É importante lembrar
também o fogo como vínculo conector entre os reinos divino e humano e o
renascimento, como mostra o Mito da Fênix. “Na medida em que estamos
relacionados com o aspecto transpessoal do nosso ser, experimentamos o afeto
como fogo etério (Espírito Santo) e não como fogo terrestre – a dor do desejo
frustrado.” (EDINGER, 2006, p. 64).
Por toda essa simbologia, torna-se de grande valor esse espaço aberto diante
do fogo para que possam ser expressos todas as ações, pensamentos e lembranças
negativas, como o peso da culpa e vergonha, para que com seu poder de limpeza e
purificação, possa haver uma possível transformação desses sentimentos e
principalmente o contato com o Poder Superior.
O fogo alquímico, cujo calor traz tudo à existência e queima todo o
supérfluo, é o elemento que purifica e limpa. O fogo é o motor, o grande
responsável pela regeneração periódica, representando a purificação pela
compreensão, até a mais espiritual das formas, pela luz e pela verdade. A
provação pelo fogo representaria uma imolação das paixões, que purga a
alma e a liberta do apego. (DINIZ, 2010, p. 24).

Uma estratégia arteterapêutica que pode auxiliar neste processo é a dança
circular, e também os desenhos com carvão, trabalhos com giz de cera derretido na
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chama de uma vela ou a queima dos trabalhos com os conteúdos simbólicos e
reaproveitamento das cinzas.
Estas estratégias têm como objetivo à aproximação com a “luz” real e
simbólica, e com o contato físico no calor do fogo. Consequentemente podem
trabalhar afetividade e capacidade de transformação, e no manuseio das cinzas
entrar em contato com a linguagem simbólica, além da possibilidade de integração
do grupo (dança), da consciência corporal, concentração e meditação.
O enfoque da dança circular, não é na técnica e sim no sentimento da
integração do grupo, no espírito comunitário que instala-se a partir do momento em
que todos, de mãos dadas, apoiam e auxiliam os companheiros.
Em meio de alegria e muitos momentos de introspecção, a pessoa que está
na roda se percebe como um ser humano íntegro. Isto porque a dança
circular auxilia o indivíduo a tomar consciência do seu corpo físico, acalmar
seu emocional, trabalhar sua concentração e memória e, principalmente,
entrar em contato com uma linguagem simbólica, metafórica e
transcendental. (ZILLIO, s/d).

Através destas propostas simbólicas de trabalhar com o elemento fogo, os
pacientes podem entrar em contato mais rápido com a luz, iluminando aspectos
sombrios da psique, abrindo possibilidade de contato com energias maiores ou o “Simesmo” e possivelmente um relacionamento com o Poder Superior, trazendo
energias renovadoras para fortalecer e desenvolver confiança para o bom
andamento do tratamento. Essas estratégias também tem objetivo de ajudar a
ritualizar a entrega de suas vontades e de sua própria vida a esse Poder Superior
que é tão necessário nesse momento do tratamento.
4.2.2 Autoconhecimento
No 4º e 5º passo trabalha-se autoconhecimento e autocrítica através da
construção de um inventário pessoal.
O Quarto passo nos dá os meios para começar a descobrir quem somos, as
informações de que iremos precisar para começar a gostar de nós mesmos
e obter o que esperamos do programa: conforto, felicidade e serenidade.
(NA, 2005, p. 37).

Deste modo o indivíduo vai utilizar as informações encontradas ao trabalhar
esse passo para aplicá-las até o nono passo.
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O inventário revelará as dores e os conflitos não resolvidos do passado para
que o indivíduo não fique mais preso a eles. Essa fase do tratamento geralmente
traz muito medo, pois significa mudança, o que significará abrir mão de algo. Mas,
esse medo de encarar a realidade dos fatos e suas consequências não pode fazer
com que o sujeito paralise ao ponto de desistir do tratamento e da recuperação.
[...] olhar para nossos ressentimentos, medos, comportamentos, crenças e
segredos, veremos que a maioria deles está ligada a outra pessoa ou, por
vezes, a uma organização ou instituição. [...] De fato, a maioria de nós não
consegue, a princípio, separar nossa parte da dos outros. (NA, 2005, p. 37).

O ressentimento aparece quando voltam a experimentar velhas emoções,
quando são incapazes de esquecer e não conseguem perdoar e deixar para traz
algo que os perturbou.
A culpa e a vergonha precisam ser trabalhadas para serem assumidas,
compreendendo o que verdadeiramente é da pessoa e assim poder esquecer o que
não é.
Enquanto mantivermos a dor escondida dentro de nós, em segredo, ela
poderá nos levar a agir de uma maneira que não queremos, ou poderá
contribuir para uma autoimagem negativa, ou outras crenças destrutivas.
Deixar a verdade vir à tona inicia um processo que pode conduzir ao alívio
de nossa dor. (NA, 2005, p. 46).

É importante trabalhar neste momento do tratamento as qualidades, olhar
para aquilo que se fez de bom, ou que tenha causado impacto positivo nas pessoas
ou em si mesmo.
O elemento que vai ser trabalhado nesta etapa é a água como solutio. Na
psicologia analítica trabalha o sentimento e resgata a flexibilidade, a abertura e o
envolvimento. É o símbolo que traz a expansão, a fluidez, o frescor e o relaxamento.
Facilita a concretização de imagens psíquicas internas. A água é “[...] fonte de vida,
meio de purificação, centro de regenerescência”. (CHEVALIER, 1989, p. 15).
Como sugestão de estratégias arteterapêuticas propiciar experiências com
tintas e pigmentos diversos em água, dissolver papeis (conteúdos simbólicos) na
técnica de papier mache, costura, bordado, tecelagem, fotografia e outros trabalhos
que ativam a memória sensorial.
Segundo Philippini (2009) as vivências com tintas e água têm como objetivo
vencer o medo com as experimentações, exercitar a ausência do controle e
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manipulação, mobilização emocional e liberação do processo criativo. As
experiências com linhas, fios, cordas, fazem com que haja apropriação do fluxo
criativo e existencial. ‘Desatar os nós’, desenrolar o que está confuso para ‘achar o
fio da meada’, para reescrever ou escrever uma nova história é de grande
importância nessa fase do tratamento. Resgatar memórias afetivas através do
trabalho com a memória sensorial, para tentar restabelecer os vínculos que foram
fragilizados ao longo do processo destrutivo provocado pela doença. E com o auxílio
da fotografia, além de ajudar com o documentário imagético restaurando o percurso
biográfico, trabalhar a percepção da autoimagem, valorização e fortalecimento da
identidade.
E voltando a pintura é importante resaltar que:
A utilização da pintura no processo arteterapêutico é um recurso de muita
efetividade, devido à sua intensa possibilidade de mobilizar emoções,
facilitando a fluência e a expressão de afetos.
Esta qualidade da pintura advém, sobretudo, do fato de permitir a interação
e as experiências com as cores, que possuem cada uma, campos
simbólicos específicos e alcances vibracionais diversos. (PHILIPPINI, 2009,
p. 44).

Neste mesmo contexto o trabalho com linhas além de ajudar na concentração
e organização, na tecelagem temos que a linha pode ajudar a tecer os objetivos da
vida. Assim, o indivíduo à medida que vai tramando o próprio suporte com o
trabalho, tece também possibilidades de sustentação para possíveis projetos, metas
ou objetivos a serem alcançados.
Complementando estes esforços pode-se reviver afetos e expressar emoções
não colocadas anteriormente, através da fotografia que permite além de documentar
emoções, resgatar importantes memórias perdidas devido ao quadro conturbado
provocado pela doença, criando através delas, possibilidade de reflexão sobre
alguma situação específica instaurada naquele momento da vida.

“Através das

reproduções das fotos, podemos tornar a imagem, antes “emoções cristalizadas”,
em forma mutante, que se amplia e se transforma.” (PHILIPPINI, 2009, p. 30). A
autora fala da recuperação de trilhas perdidas para o território interno através do
trabalho com fotografia, que pode trazer também a sequência de fatos esquecidos
pelo adicto, devido às características comportamentais adquiridas pela doença. A
fotografia facilita nesta identificação de conteúdos adormecidos, revelando novos
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aspectos sobre a própria identidade, e favorecendo o reconhecimento da
autoimagem.
Retomar e observar fotografias é beneficiar-se desta “escrita luminosa” que
fornece pistas e dados “sobre o ontem, no hoje”, permitindo que tantos
instantes fugazes deste “já, que não é mais”, sejam revisitados e
compreendidos. (et. seq.).

4.2.3 Fortalecimento
Do 6º ao 9º passo matura-se o processo de mudança e reparação. Nos
passos anteriores o adicto viu a natureza exata de suas falhas e como prejudicou a
si e aos outros, agora nestes novos passos precisa prontificar-se inteiramente para
que sejam removidas essas falhas, ou seja, colocar a ‘mão na massa’, realizar o
trabalho, iniciar à ação.
O elemento que vai ser trabalhado nesta etapa é a terra como coagulatio. A
terra é firme, próxima da realidade, é o símbolo ligado às raízes. Segundo Diniz
(2000) o elemento terra leva ao pensamento reflexivo sobre o peso de nossas
ações, atitudes, sobre o que estamos fazendo de concreto em nossas vidas.
Estratégias arteterapêuticas sugeridas: trabalhos com argila, mosaico,
construção e criação de personagens, como bonecos e máscaras.
Essas estratégias têm como objetivo ativar e intensificar processos de
compreensão e comunicação simbólica, mobilizar conexões arquetípicas e facilitar a
transição do abstrato ao concreto.
“A argila mobiliza intensas emoções e ativa conexões arquetípicas, e seu
manuseio pode despertar energias ancestrais, extremamente mobilizadoras.”
(PHILIPPINI, 2009, p. 72). Além disso, o barro tem a vantagem de ser reversível no
manuseio, possibilitando várias experimentações com o “brincar” das formas, remete
à memórias antigas, ativa com rapidez conteúdos inconscientes e intensifica por sua
concretude os processos de compreensão do conteúdo trabalhado.
O barro 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 [...]. Resgatar o contato
com a natureza é um reencontro e um reconhecimento de si. (CHIESA,
2004, p. 52-53).
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Outra atividade que pode facilitar esta fase é o trabalho com o mosaico onde
“[...] as experiências com a matéria, suas ordenações, analogamente, conduzi-nos
às ordenações internas. Assim, as experiências com mosaico nos auxiliam a
organizar o mosaico interno de afetos, emoções e memórias.” (OSTROWER apud
PHILIPPINI, 2009, p. 82).
O fato de ter a possibilidade de poder reconstruir simbolicamente situações
desastrosas, onde perdem-se o controle e as reações cabíveis no momento não
conseguem integrar-se de maneira adequada ao quadro existencial, fazem do
mosaico uma ferramenta que facilita a restauração de relações afetivas rompidas, de
possíveis sonhos e desejos descartados pelo desânimo e descrença, estabilizados
devido ao quadro caótico criado pela dependência.
À medida que se quebra, repete-se a situação sofrida e inconscientemente
estagnada e, quando se juntam os cacos, tem-se a oportunidade de
ressignificar esses conteúdos dolorosos, vivenciando a esperança e a
possibilidade de transformação. Com a utilização do rejunte, que une o que
foi quebrado, reafirma-se a nova realidade e se assegura a capacidade
criadora. (ELIZARDO, 2009, p. 96).

Com a estratégia de construção de objetos terapêuticos, instalações e
estruturas de modo geral, trabalha-se a edificação, integração, coordenação,
equilíbrio, construção, reconstrução, ou seja, a união de materiais integrando a
energia psíquica e a forma. Alguns objetos terapêuticos, “[...] por sua formatação,
parecem ativar memórias arquetípicas de forma intensa e facilitam este propósito de
ordenação e edificação.” (PHILIPPINI, 2009, p. 89).
Na construção de bonecos, criam-se personagens, o que segundo Philippini
(2009) possibilita “dar vida” ou voz a alguns personagens que nos habitam.
Amplificar estes conteúdos através da encenação teatral, resgata, restaura,
transforma e registra trechos da própria biografia, fortalecendo a identidade. Esse
processo liberta possíveis personagens internos e traz informações desconhecidas
que o próprio autor desconhece, aproximando-as da consciência.
Na produção de máscaras desvelam-se histórias de seus personagens e
consequentemente emergem “segredos” que neles se escondem. A autora revela
que na prática deste exercício com personagens nunca viu aparecer personagens
da vida diária, e sim temas referentes ao simbolismo do inconsciente coletivo.
Mostra-se assim, a importância desse exercício para pacientes adictos, pela

73

possibilidade de fazer conexões arquetípicas, pois como já foi falado, esse público
demonstra dificuldade de elaboração simbólica e recebe muita pressão psíquica
desta dimensão do inconsciente coletivo.
4.2.4 Autonomia
Do 10º ao 12º passo, mantêm-se e cultiva-se pela prática a mudança e a
reparação desenvolvida nos passos anteriores.
O 10º passo reforça a necessidade de vigilância para manter a recuperação,
pois apesar das mudanças intensas, ainda assim elas não garantem sua
permanência.
Tornamo-nos mais honestos, humildes e interessados pelos outros, menos
temerosos, egoístas e ressentidos. [...] A doença da adicção sempre nos
expõe ao risco de retornarmos ao que éramos. Recuperação tem um preço
requer nossa vigilância. (NA, 2005, p. 107).

O 11º passo reconhece que a melhor maneira de se construir um
relacionamento com Deus, seja qual for á compreensão de Deus, é estendendo a
mão para ele através da oração, ou do outro modo que é a meditação.
Os membros do NA, frequentemente, descrevem a prece como falar com
Deus, e a meditação como ouvi-Lo. Esta descrição tem sido parte da
sabedoria coletiva de NA por muito tempo, por captar tão bem os diferentes
significados de prece e meditação. Estamos construindo um diálogo com
ele, e não meramente um monólogo. (ibidem, p. 122).

No 12º passo é comum um sentimento de ter-se iniciado uma segunda vida.
Entretanto, sabe-se da importância do passado e faz-se um esforço para não
esquecê-lo. As mudanças não foram da noite para o dia, vieram de um enorme
trabalho contínuo, vagaroso e gradual, na medida que trabalhou-se com cada passo.
O despertar do espírito foi aos poucos.
Não obstante as experiências poderosas e únicas que alguns de nós
tiveram, todos construímos, de forma lenta e dolorosa, um relacionamento
com um Poder maior do que nós mesmos. Este Poder quer seja nossa
melhor e mais alta natureza ou uma força externa tornou-se nosso, para o
acionarmos quando quisermos. Ele guia nossas ações e traz inspiração
para nosso crescimento contínuo. (NA, 2005, p.131).
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O elemento que vai ser trabalhado nesta etapa é o ar, como sublimatio. O
elemento

ar,

dentro

da

psicologia

analítica

trabalha

o

pensamento

e,

consequentemente, permite trabalhar o distanciamento emocional, a racionalidade,
ajuda a organizar os fatos e as ideias. O pensamento traz a liberdade e expansão,
comunicação e criação.
Como sugestão de que podem favorecer esta etapa do processo temos:
estratégias arteterapêuticas mandalas, construção de móbiles e exercícios de
consciência corporal e de respiração.
Essas estratégias terapêuticas ativam a função pensamento e têm como
objetivo a concentração, o relaxamento, a desaceleração dos ritmos vitais e a
expansão da consciência corporal.
O trabalho com círculos, ou mandalas, que significam centro, circunferência
ou círculo mágico, visa exercitar a concentração e a prática meditativa para
fortalecer essa fase de autonomia dos pacientes, onde aproxima-se o final do
programa, facilitando a criação do hábito de manter o diálogo direto com o Poder
Superior para que quando em ‘liberdade’ vivendo ‘só por hoje’ estejam com esse
vínculo seguro.
Como no caso dos alvos, contêm um centro, e “limitação do campo visual
psíquico” (C. G. Jung) é perseguida em vista da contemplação e da
concentração, para dirigir a atenção para conteúdos espirituais e
conhecimentos da natureza intuitiva, de modo a poder enraizá-los na
psique. (BEEDERMANN, 1993, p. 237).

Segundo Fincher (1991) na opinião de Jung, através da mandala pode-se
realizar o padrão da personalidade na sua íntegra e que sonhos com os círculos
mágicos e pintar e desenhá-los de maneira livre fazia parte do caminho da
individuação, eram indicações de que ela estava ocorrendo. Jung escreveu que o
motivo básico da mandala:
É a premonição de um centro da personalidade, uma espécie de ponto
central dentro da psique com o qual tudo está relacionado, pelo qual tudo é
organizado e que é em si mesmo uma fonte de energia. [...] (JUNG apud
FINCHER, 1991, p. 14).

A construção de móbiles trabalha a concentração e raciocínio na escolha e
junção dos materiais para colocá-los de maneira equilibrada e em harmonia,
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favorecendo o movimento na interação com o ar, refere-se ao mundo das ideias, ao
pensamento, a reflexão.
A consciência corporal segundo Philippini (2009) trabalha a vitalização,
enraizamento, reconhecimento de potenciais e limites corporais, consciência dos
movimentos respiratórios e expressão através do simbolismo corporal. A consciência
corporal em arteterapia “[...] está a serviço da fluidez, da flexibilidade, do
relaxamento, da serenidade, do centramento, das atitudes essenciais para o
mergulho na própria profundidade psíquica.” (PHILIPPINI, 2009, p. 132).
E o adicto depois de tanto maltratar e descuidar de seu corpo, precisa se
reaproximar dele, cuidando, protegendo e compreendendo melhor o seu
funcionamento.

Imagem 24 – Individuação

Acervo pessoal da autora

“Que o homem, tendo retornado a si mesmo, considere o que ele é,
comparado com o que existe; que se considere um viajante que perambule
nesta província remota da natureza; e, desta prisão estreita onde se
encontra (refiro-me ao universo), que aprenda a avaliar a terra, os reinos, as
cidades e a si mesmo, num valor correto.”
Blaise Pascal
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4.3 FÊNIX E A LIBERDADE
4.3.1 Só por hoje (Administrando a Liberdade)
Para os adictos, desde o primeiro dia, os doze passos tornam-se parte de
suas vidas. Com o passar do tempo em recuperação, o medo diminui e a
capacidade de utilizar com melhor proveito as ferramentas oferecidas pelo programa
é maior. E aí, a verdadeira liberdade é possível, podendo aventurar-se a conhecer à
alegria e felicidade nessa nova oportunidade de vida. A recuperação proporciona a
aproximação com o outro e mostra que um abraço amigo faz toda a diferença
quando o sentimento de solidão aparece. No processo de recuperação experimentase o valor do verdadeiro amor e da amizade.
São diferentes os níveis da doença, e a velocidade do caminhar dos
pacientes na recuperação, embora o perfil dos adictos seja basicamente o mesmo.
Por isso a recomendação para manter-se mais seguro na liberdade é trabalhar
diariamente o programa de recuperação, por isso o lema, ‘só por hoje’, ou seja, viver
o programa.
Infelizmente, “[...] a recaída é uma realidade. Pode acontecer e realmente
acontece. A experiência demonstra que quem não trabalha nosso programa de
recuperação, diariamente, pode recair.” (NA, 1993, p. 86). E segundo Narcóticos
Anônimos (NA), não é um acidente, é um sinal, pois mostra que o indivíduo guardou
e ainda possui reservas com o programa. Às vezes é com essa recaída que se
estabelece a base para um futuro mais seguro, e para uma completa liberdade.
Por alguma razão, o descuido de nossos afazeres pessoais diminui a nossa
auto-estima e estabelece um padrão que se repete em todas as áreas das
nossas vidas. Se começarmos a evitar as nossas novas responsabilidades,
faltando as reuniões negligenciando o trabalho do Décimo-Segundo Passo,
ou não nos envolvendo nosso programa pára. Coisas desse tipo nos levam
á recaída. (NA, 1993, p. 86-87).

Sem a prática dos passos a possibilidade de recaída num momento de
fragilidade, que se estabelece por algum motivo, pode resultar numa recaída. Na
recaída, todos os sintomas sentidos e sentimentos vividos no final do uso voltarão
mais fortes.
Se recaímos, podemos sentir culpa e vergonha. A nossa recaída é
vergonhosa, mas não podemos livrar a cara e salvar nossa pele ao mesmo
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tempo. Descobrimos que é melhor voltarmos para o programa o mais rápido
possível. É melhor engolirmos nosso orgulho do que morrermos ou ficarmos
permanentemente insanos. (NA, 1993, p. 94).

Segundo experiência do Narcóticos Anônimos (NA), é mais fácil manter-se
limpo mantendo atitude agradecida por este estado real, e que “[...] a melhor
maneira de expressar gratidão é levar a mensagem de nossa experiência, força e
esperança ao adicto que ainda sofre.” (et. seq.) E quando ou se aparecer ou for
apanhado pela vontade obsessiva de usar, a experiência do NA ensina que o
recomendável é imediatamente ligar para um companheiro adicto em recuperação e
chegar até uma reunião.
Mas, o que é ser livre?
Ser livre significa compreender, no sentido mais lúcido e amplo que a palavra
pode ter. Significa um entendimento de si, uma aceitação em si da
necessidade da existência em termos limitados. A vivência desse
entendimento é a mais plena e a mais profunda interiorização a que o
indivíduo pode chegar. Ser livre é ocupar seu espaço de vida. Esse
entendimento de si é um processo e não um estado de ser.
Assim, a criação é um perene desdobramento e uma perene reestruturação.
É uma intensificação da vida. (OSTROWER, 2005, p. 165).
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Imagem 25 – Fênix

Acervo pessoal da autora
“A transformação é um processo misterioso que inclui em si muitas
mudanças: a lagarta que se transforma em borboleta, o creme em manteiga,
o chumbo em ouro. De um nível para o outro uma alquimia interior se
processa e, num instante inesperado, somos borboleta, manteiga ou ouro
transformados numa nova dimensão. A transformação acontece
naturalmente à medida que nos entregamos ao fluxo da energia divina que
tudo permeia e vivifica.”
“Estou consciente da energia divina que move o meu ser e me transforma
no que Sou.”
Sônia Café
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Imagem 26: A origem da espiritualidade.

Disponível em: http://etologia-no-dia-a-dia.blogspot.com.br

Vive-se no mundo das padronizações onde as pessoas são forçadas a se
enquadrar o tempo todo, vivendo de maneira mecânica, onde há pouco espaço para
elaboração de uma linguagem simbólica. A sociedade enquadra o indivíduo quando
criança em padrões pré estabelecidos para transforma-lo em algo necessário,
‘matando’ aos poucos sua alma, substituindo por uma falsa identidade. Nas
multidões vive-se o que é determinado para o coletivo, em padrões que já foram
moldados em algo útil para a sociedade. Mas, mesmo assim, toda evolução
científica e tecnológica não conseguiu suprir as carências emocionais do ser
humano. O fato, é que somente esse lado racional do ser humano não foi suficiente
para preencher suas necessidades, pois no momento em que está sozinho, o falso
começa a desmoronar, e o real reprimido começa a ter necessidade de se
expressar. Daí o medo da solidão. A ciência criou remédios para quase todas as
doenças, a farmácia vende todo tipo de medicamento para não entrar-se em contato
com a realidade da dor, do sofrimento e de modo geral com a sombra. Sobrevive-se
no mundo em que as pessoas vivem no ‘universo virtual’ muito bem. Onde, são
exageradamente e artificialmente felizes. Mas, quando se dão conta e realmente

80

assumem que aos poucos não se reconhecem mais e que está faltando algo, a vida
passa a se mostrar sem sentido. Por isso, hoje se busca novas ideias que possam
trazer sentido à vida vazia das pessoas. A falta da experiência religiosa no sentido
em que Jung considerava está vindo à tona, e através das drogas principalmente,
nesse mundo pós-moderno. Jung afirmava que a natureza arquetípica da função
religiosa acelera a entrada de conteúdos do Self na consciência, e que a fome
espiritual natural, quando não preenchida pelo sagrado, é tomada pelo demoníaco.
Muitos indivíduos chegam à dependência química pela falta da vivência com algo
energicamente superior para preencher suas necessidades espirituais e de
transcendencia. O homem parece sedento dessas experiências, pois o crescente
consumo do LSD é um exemplo das mais importantes manifestações da função
religiosa no mundo de hoje. Contra esse esvaziamento de sentido, a criatividade
mostra-se uma ótima ferramenta. Não apenas a criatividade artística, mas a
criatividade enquanto vivência cotidiana. O indivíduo se conhece criando. Como um
robô, o sujeito perde contato consigo mesmo, com o que tem de mais sagrado.
Deixa de acreditar em seus sonhos e no valor do próprio potencial individual. Ao dar
espaço para a criação, para a vivência da subjetividade, o homem segue suas
próprias regras construindo sua vida. A criatividade e a arte sempre existiram como
necessidade vital do ser humano.
O trabalho terapêutico através da arte como espaço para criatividade,
experimentação, transformação e facilitação da experiência simbólica com pacientes
adictos em fase de recuperação e/ou manutenção da saúde psíquica, permite os
pacientes terem o fortalecimento de sua identidade. Propicia mais esperança e
confiança no próprio potencial para superar as dificuldades do tratamento e ter um
posicionamento mais firme diante da doença, podendo ajuda-los a reconstruir um
novo projeto de vida. A utilização da criatividade no processo arteterapêutico é
fundamental dentro do processo de autoconhecimento e individuação, pois ao
provocar o diálogo entre a consciência e o inconsciente, o processo criativo faz a
integração do novo no dia-dia do paciente, acelerando as transformações
necessárias para que o adicto em recuperação atualize e se aproprie de seus
próprios potenciais. Esse processo tem muitas semelhanças com o trabalho que os
alquimistas desenvolviam. A opus alquímica consistia na busca pela pedra filosofal.
Essa busca pode ser comparada ao processo criativo na arteterapia, em seu
caminho do autoconhecimento em direção à individuação. Arteterapia, assim como
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alquimia, podem oferecer recursos para essa jornada. Ao trabalhar os quatro
elementos de maneira simbólica nos doze passos, estimula-se exercitar funções
psíquicas menos desenvolvidas, revitalizando núcleos bloqueados, resgatando a
possibilidade da fluidez da energia psíquica. No processo arteterapêutico, por meio
da utilização de materiais concretos e plásticos, a imagem arquetípica ganha espaço
para materializar-se, pelo ‘exercício de simbolizar’ proporcionado no ato de criar.
A adesão às práticas do processo criativo pode favorecer a transição da
dependência para a abstinência estável da recuperação, pois a atividade artística e
a pratica religiosa também serão fontes de experiências de êxtase capazes de
reestruturar a psique individual. O processo arteterapêutico pode facilitar ao adicto a
sair do seu isolamento afetivo, podendo ativar algumas de suas potencialidades
adormecidas, auxiliando que deixe de se sentir desqualificado para o convívio social.
É possível fazer a inclusão social do dependente químico, promovendo no
processo arteterapêutico, autoconhecimento e autovalorização ajudando o paciente
adicto, para que identifique alternativas que promovem sua recuperação, tornandose importante contribuição no tratamento. A Arteterapia poderá possibilitar o
paciente com adicção compreender sua nova realidade e poderá ajuda-lo,
aumentando suas possibilidades de torna-la mais amena. O suporte terapêutico
através da arte pode auxiliar no recomeço do paciente e na estruturação de projetos
de construir a vida de uma nova forma, com base nas experiências vividas durante o
tratamento, vivendo a liberdade possível na prática dos doze passos para resistir
diariamente ‘só por hoje’.
Recomenda-se a ampliação de pesquisas similares para formação de um
banco de dados sobre o assunto, considerando a importância da presença do
arteterapeuta em equipes multidiciplinares para o atendimento do dependente
químico em recuperação.
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