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RESUMO 

 

 

 

 

Este trabalho aborda algumas contribuições da Arteterapia, para transformar questões 

emocionais dos migrantes, nos grandes pólos urbanos, amenizando suas dificuldades, 

causadas por estarem distantes de suas raízes e não adaptados a este contexto social onde 

terminam por adoecer. 

 

 

Palavras chaves: arteterapia – migrantes – saúde - raízes – tradição – cidadania – cuidado. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This work addresses some contributions of art to transform emotional issues of migrants in 

large urban centers, ease their difficulties, caused by being away from their roots and not 

adapted to the social context in which end up getting sick. 

 

 

Key words: art therapy – migrants – health – roots – tradition – citizenship – care. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 
Imagem 1 

 

Como “designer”, aprendi a dar mais valor aos trabalhos manuais e, por ter facilidade 

em trabalhar com diversas técnicas artísticas, fui convidada a dar aula em um projeto social, 

que tinha como ponto chave capacitar, através de oficinas de artesanato, cabeleireiro e 

culinária, responsáveis por crianças que se encontravam em risco social, em troca de uma 

cesta básica mensal. 

Aceitei este desafio — embora nunca tenha dado aula de artesanato — e entrei de 

corpo e alma neste projeto, que se tornou uma proposta pessoal de vida. A partir daí, fui 

construindo valores que iriam reconstruir minha vida, tanto pessoal, como profissional. 

Com muita sutileza fui conquistando um espaço entre aquelas mulheres sofridas. 

Durante nossos encontros, percebi que, mais do que aprender técnicas artesanais para 

melhoria do sustento da casa, elas precisavam de uma assistência pessoal, como relatado por 

uma delas: — “Desde o início de nossos encontros eu não entrava em depressão profunda, a 

ponto de querer me matar, como de costume...”. 

Os relatos eram muitos... Até que, infelizmente, o projeto teve um fim. 
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Senti-me impotente por não poder dar continuidade àquele trabalho tão intenso e 

bonito. A partir de então, decidi me embrenhar pelos caminhos da Arteterapia, capacitando-

me para dar continuidade a outros trabalhos que venham a surgir. 

 

 
Imagem 2 

 

E assim aconteceu! Na Arteterapia atuei como estagiária de uma casa de acolhimento 

para dependentes químicos do sexo masculino. Confesso que, no início, estar naquele 

universo me assustou um pouco. Durante o convívio com eles pude perceber que o feminino e 

o masculino andam de mãos dadas — em ambos os sexos — de forma extraordinária. A 

sensibilidade expressa por eles foi tão intensa ou até maior do que a das mulheres, com as 

quais tive oportunidade de conviver anteriormente. 

 Hoje, me sinto sabedora do lugar que venho a ocupar no mundo com minha profissão 

de Arteterapeuta.  Pretendo, assim, propiciar que a arte — em suas diversas formas de 

expressão —, junto ao cuidado — inerente a todos os seres humanos —, permita a imersão 

das pessoas em sua própria consciência e/ou inconsciente, por meio do processo 

arteterapêutico. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
Imagem 3 

 

O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato; é 
uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de 
desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e 
de envolvimento afetivo com o outro. 

                                                            

       Leonardo Boff 

 

Este estudo monográfico tem como tema a Arteterapia em um trabalho com migrantes, 

enfocando a importância do cuidado com o que designei como raízes. Como objetivo procuro 

descrever como a práxis arteterapêutica possibilita a re-ligação do indivíduo com suas 

próprias raízes — entendidas aqui como o lugar do indivíduo no mundo; lugar este a partir do 

qual sua cidadania será exercida. 

As vivências com o grupo de dependentes químicos internos na Casa de Acolhimento 

Maranathá, possibilitou o exercício do que acredito ser fundamental em um encontro 

terapêutico — o fortalecimento da parte saudável do Ser. Muito embora a identidade do 

grupo, fornecida pela instituição, fosse a de dependentes químicos, no projeto arteterapêutico 

implantado, buscou-se ir além das dores apresentadas, buscou-se a centelha de saúde inerente 
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a todo Ser e, assim, chegou-se às raízes que, no presente estudo, serão símbolo e metáfora do 

self1.  

Podemos conceituar Raízes, concordando com Bosi (2003), como sendo o lugar 

originário do indivíduo no mundo o que lhe permite construir um sentido para a vida. Este 

conceito pode englobar diversos aspectos, como o sócio-cultural (abrangendo a importância 

que o sujeito identifica no seu próprio valor, enquanto ser histórico — participante de um 

movimento social e cultural que trafega no tempo —, mesmo que não se aperceba disso 

conscientemente), o da cidadania (a consciência do indivíduo enquanto parte da sociedade, 

envolvendo sua percepção de seus direitos e deveres) e o psicológico (que é a construção 

afetiva interna do indivíduo das percepções externas dos estímulos). Classificaremos então 

raízes neste presente estudo, como a essência do indivíduo. Embora, comumente, haja o 

afastamento das raízes, o esquecimento e o abandono não ocorrem por completo. A essência 

não se esvai; fica na alma, com ar de saudade. 

 Como justificativa para o presente estudo, consideramos que correlacionar saúde e 

raízes no contexto Arteterapêutico é ressaltar a contribuição cidadã da práxis arterapêutica.  

No processo a ser apresentado neste trabalho, as memórias ligadas à vida e às raízes foram 

constantemente ativadas e expressas de forma artística (imagens), como meio de conectá-las.  

A Arteterapia, em seu processo, tem importante papel junto à saúde, proporcionando 

estímulos sociais e de cidadania — alternativas positivas ao indivíduo fragilizado, que 

contribuem para o fortalecimento de sua auto-estima. A arte, assim, estimula o processo 

criativo e intuitivo do homem. 

  A constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de Outubro de 1988, no artigo 

196, entende saúde “não mais como bem-estar abstrato, circunscrito em si mesmo e intrínseco 

ao corpo individual, mas indissociável da condição de vida humana digna implicando a 

satisfação das necessidades vitais mais básicas e  gerais do ser humano.” (apud SANTOS, 

2004, p. 158). 

 Quanto às Raízes, convém esclarecer que a re-construção ou construção de valores 

sociais do cidadão tem forte relação com as mesmas. Estas Raízes simbolizam o que foi 

adquirido, vivenciado e absorvido pelo homem, podendo se perder caso tais valores 

adquiridos não sejam praticados. 

                                                 
1 Centro organizador da essência humana. 
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 A importância dos valores ligados às Raízes do homem, segundo Berg, no sentido de 

sua essência2, leva-o a uma forma criativa de vida — não destrutiva3 — em relação a ele e a 

tudo que o cerca. 

 A Raiz Social4 é positiva à saúde humana. Por maior que seja o afastamento do 

homem — de suas origens —, concordando ainda com Berg, em algum momento, mesmo que 

de forma inconsciente, este busca se enraizar novamente com hábitos culturais e sociais que o 

alimentam.  

 Os conceitos acima explicitados foram ficando mais nítidos com o desenrolar dos 

encontros, onde pacientes que, no começo, se mostravam alienados durante o processo — até 

por limitações cognitivas —, foram aos poucos respondendo aos estímulos gerados5. Sendo 

assim, foi percebido que o resgate às raízes, trabalhado com o grupo, contribuiu para que uma 

interessante conexão acontecesse. O indicador observado foram as narrativas rememorando 

suas origens. 

 Segundo Cinetto (2004), narrativas apresentam quatro conceitos básicos: ritual 

interpessoal, memória, comunidade e palavra (que será considerada a apropriação da 

identidade).  No trabalho que deu origem ao presente estudo, foi a ação de materializar 

imagens mediante as linguagens expressivas que propiciou o “religare”
6
 com o potencial 

narrativo do grupo. Da observação deste processo, surgiu a questão que norteará este estudo 

monográfico: como a práxis Arteterapêutica, dando materialidade aos conteúdos 

inconscientes, permite a conexão e narração das imagens, histórias e mitos das raízes culturais 

do indivíduo, resgatando, assim, os valores de cidadania, possibilitando um modo de vida 

mais saudável, de acordo com a definição da OMS (Organização Mundial de Saúde). 

Justifica-se a escolha do tema, como mais uma demonstração do caráter 

transdisciplinar da Arteterapia e como um registro da contribuição cidadã que este campo de 

conhecimento possibilita.   

                                                 
2 Utilizo este termo por serem valores básicos, fundamentais, de modo que a partir destes são constituídos os 
hábitos culturais do indivíduo, enquanto cidadão, integrante de uma sociedade multicultural. 
3 O criativo não é destrutivo por ser maleável, possibilitando, no que se refere às raízes, que o indivíduo venha a 
adaptar seus costumes, suas origens, no contexto atual.  Em oposição, destruir seria romper de forma definitiva 
com os valores fundamentais, em alienação das bases originárias (valores básicos e fundamentais), tão 
necessárias ao resgate da identidade do indivíduo no mundo. 
4 Conceituo Raiz Social enquanto lugar originário do indivíduo na sociedade, restringindo, assim, ao aspecto 
sócio-cultural do conceito de Raízes. 
5 Nos trabalhos desenvolvidos despretensiosamente, surgiram, em todos os casos, imagens que remetiam a um 
momento específico do passado, momento esse constitutivo de sua própria identidade, sob as distintas 
dimensões, utilizadas na conceituação das Raízes. 
6 Religare, palavra originaria do latin “re-ligare”, que significa “ligar com”, restabelece a ligação perdida com 
uma fonte ou matriz. Proporciona o auto-conhecimento, auto-crescimento e auto-expressão. 
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A metodologia se desenvolveu de acordo com pressupostos bibliográficos de pesquisa. 

Primeiramente, foi feito o levantamento de referencial teórico em relação à questão principal, 

seguiu-se a leitura do referido material, procurando-se elaborar um texto que contribuísse com 

referências em relação à saúde, raízes, tradição, cidadania, Arteterapia e cuidado.  

O estudo está dividido em três capítulos. O primeiro apresenta algumas reflexões 

sobre o tema migrantes, no qual é discutida a questão da importância das raízes na saúde do 

indivíduo. O segundo capítulo apresenta referencial teórico sobre Arteterapia com abordagem 

Junguiana e sua contribuição para o exercício da cidadania. 

No terceiro capítulo, será apresentado, como ilustração, o processo de trabalho com o 

grupo de migrantes.  

No quarto capítulo serão apresentadas conclusões e recomendações. Ressalte-se que o 

presente estudo coloca-se como uma contribuição inicial aos temas abordados, não 

pretendendo-se como definitivo. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

O MIGRANTE E AS RAÍZES 
 

 

 
Imagem 4 

 
 
 

O primeiro passo para a transformação deve começar nas 
Raízes. 

                        Gandhi 
 

 

 O migrante é aquele que deixa seu espaço de origem para constituir nova vida em um 

novo espaço.  Instalar-se num território, construir uma nova morada, constitui-se, 

simbolicamente no que Eliade (1992) chama de “assumir a criação do mundo que se 

escolheu habitar. É preciso, pois imitar a obra dos Deuses, a cosmogonia7”. (p. 46) 

                                                 
7 Ciência que trata da origem e evolução do Universo, segundo definição do novo dicionário Aurélio da linga 
Portuguesa, Aurélio Buarque de Olanda Ferreira, editora Nova Fronteira, 1986..  
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Para se tratar da questão do migrante, abordaremos primeiramente a construção 

simbólica do espaço. A construção da imago mund
8
i. 

 

1.1 - O ESPAÇO 

 

Segundo Eliade (op. cit) O espaço se classifica em espaço sagrado e espaço profano. O 

primeiro se estrutura a partir da repetição do gesto fundador dos Deuses. É uma força 

potencializadora. Enquanto o segundo, se encontra desprovido de qualquer força 

potencializadora, não conseguindo criar uma estrutura para seu contexto, sem absorver 

energias que o fortaleça. 

Cada espaço é rotulado por sua característica e esta fará com que seu Mundo se 

estruture, de forma positiva ou negativa. A partir deste contexto será descoberto o eixo 

central deste espaço. No entanto, podemos considerar que algumas estruturas podem se 

encontrar fora do eixo central, ou seja, distante de um têmeno9. 

Pode-se afirmar que templos, cidades e regiões podem se constituir em uma imago 

mundi, santificação concedida pela obra dos deuses. Uma das maneiras de transformar 

ritualmente a morada (tanto o território como a casa) em Cosmos, espaço conferindo-lhe o 

valor de imago mundi, é justamente “assimilando-a ao Cosmos pela projeção dos quatro 

horizontes a partir de um ponto central, quando se trate de uma aldeia, ou pela instalação 

simbólica do Axis mundi
10

 quando se trate da habitação familiar” (ELIADE, 2001, p. 50). 

O sagrado é valoroso, potencializa, causa bem-estar, estrutura, enobrece, ilumina, 

fundamenta e respeita. Para o indivíduo que vive em sociedade, ele é poder: no entanto, 

cultuá-lo enquanto espaço sagrado representa dizer que o homem absorve para si parte 

deste poder. 

Esta manifestação, por sua vez, pode ocorrer em relação a um objeto qualquer, como 

por exemplo, uma pedra, uma raiz. A adoração a uma raiz não a caracteriza como tal, e 

sim como um elemento capaz de canalizar o sagrado. No caso dos cristãos ela se 

representa como a encarnação de Deus em Jesus Cristo. 

Joseph Campbell(1991), considera que o espaço exterior e a  cultura são a mesma 

coisa; o espaço simbólico do lugar de origem encontra-se interiorizado em cada um, sendo 

passível de reconstituição em diferentes lugares geográficos. Assim, poderíamos 

                                                 
8 Imagem simbólica do mundo, que o indivíduo traz em si. 
9 Vaso alquímico, espaço sagrado, protegido, no qual as transformações acontecem. 
10 Pilar, eixo que liga o céu e a terra. 
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considerar que cada indivíduo carrega, em si, o centro de seu lugar de origem. “O lugar da 

alma é ali, onde os mundos exterior e interior se encontram”. (CAMPBELL, op cit, p.22). 

Encontramos aqui o conceito de centralidade, o axis mundi, que corresponde a um 

centro de manifestação da sacralidade, um eixo do mundo. É uma espécie de fonte 

inesgotável de força sacra. É daí que a orientação e sentido para a vida se origina; pois 

nele se manifesta de forma mais intensa o sagrado.  

Da imagem do axis mundi como uma árvore surge a metáfora das raízes, que nutrem e 

sustentam o eixo de ligação do indivíduo com o sagrado. O sagrado está na essência de 

cada indivíduo. O homem desconectado com seu eixo central, não consegue se estruturar 

no mundo. Então, em alguns momentos ele se percebe distante deste estado de sacralidade 

— pois o eixo é um espaço sagrado — e busca sua essência, seu eixo central, inerente ao 

ser como os pacientes que em algum momento buscaram ajuda para se estruturar perante a 

sociedade. 

No entanto, consideramos que o homem moderno vem desenvolvendo dificuldades de 

se religar com as dimensões sagradas e religiosas como fazia o homem ancestral. Este 

afastamento do espaço sagrado é desestruturador. O caos novamente se estabelece. Cria-

se, então, um ciclo em busca do eixo estruturador — axis mundi. 

 

1.2 – O MIGRANTE E O DESENRAIZAMENTO 

 

 O espaço que cerca o indivíduo é essencial para sua estrutura biopsicossocial. O 

indivíduo tem suas raízes como o “religare” com a essência. A essência (a cultura, as 

imagens ancestrais, os mitos) não se perdem (é como se fosse o solo, a terra fértil), mas 

podemos nos afastar dela (com a perda das raízes, ou com raízes maltratadas).  

  Fala-se que “o enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais 

desconhecida da alma humana.” (Weil, p. 374). Este enraizamento possui uma ligação 

direta com o espaço sagrado que o indivíduo estabelece no mundo (imago mundi).  

 E com isto podemos afirmar que todos possuem base cultural antes mesmo de saber o 

que é cultura e cidadania. 

 O indivíduo enraizado é aquele que constitui uma unicidade com o espaço em que vive 

e a partir daí começa a delimitar seu eixo central em meio a este território para o Mundo. 

A cada deslocamento no espaço (migração), torna-se necessário refundar este mundo. 

 Pode-se considerar o deslocamento do migrante como um “rito de passagem”, que 

demarca seu desligamento e independência da comunidade. Os ritos de passagem 
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sinalizam o fim e o começo de novos tempos. Inicia-se então uma ruptura simbólica, o 

deixar para trás um espaço que representou a imago mundi e constituí-la em outro local. 

Para isso, o indivíduo precisa acessar seu conteúdo simbólico — suas raízes. 

 Os valores fundamentais, as lembranças, fazem parte deste indivíduo, que em algum 

momento de sua nova vida tem a necessidade de se reconectar com essas raízes, ativando 

a memória, seja em momento de dificuldade ou para repassar estes valores. Ao procurá-

las, de forma intensa, as encontra adormecidas em sua energia psíquica, em sua raiz 

primordial, em seu inconsciente. A essência não se esvai, permanece na alma.  Segundo 

Bosi (2003), a cultura do migrante em relação ao desenraizamento não deve se fundar no 

que se deixou para trás ou se perdeu ,considerando estas raízes partidas, ao contrário, 

deve-se “procurar o que pode renascer nesta terra de erosão” (p. 175). 

 Com a migração o indivíduo entra em contato com uma multiplicidade de imagens, 

configurando um novo processo, que mistura a tradição com a modernidade. O migrante 

passa a vivenciar novas oportunidades, algumas vezes se isola, não conseguindo 

acompanhar o ritmo imposto pelo novo espaço e comunidade, outras vezes constitui 

família, se reestruturando, tentando criar novas raízes, a partir de suas raízes 

fundamentais. No entanto, ele se distancia destas raízes, mas leva consigo aprendizado, 

habilidades e competências adquiridos em seu lugar de origem. 

 Quando não é compreendido em sua nova jornada, pois suas potencialidades não 

encontram aplicabilidade nos grandes centros, surge uma falta de perspectiva deste 

indivíduo neste novo meio em que habita, não conseguindo uma remuneração digna ou até 

mesmo um emprego. Este é o início do ciclo da desigualdade social que assola os grandes 

centros urbanos e todo o país. Concordando mais uma vez com Bosi, (2003) “o 

desenraizamento é a mais perigosa doença que atinge a cultura. Se a migração e o trabalho 

operário são desenraizantes, o desemprego é um desenraizamento de segundo grau.” 

(p.175). 

Neste contexto, o indivíduo se vê desligado e dispensável, não conseguindo manter 

sua dignidade e perdendo sua auto-estima. Grande parte destes migrantes — em sua 

maioria homens e adolescentes — trabalha desde cedo com a família e participa com os 

adultos de experiências, como a bebida e o jogo. Este contato precoce pode fazer com que 

o jovem migrante, desestimulado e de baixa auto-estima, deixe-se levar e se desestruture. 

O encontro com a fuga (drogas e álcool) o faz perder seu destino, incerto, traçado durante 

o processo migratório. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

ARTETERAPIA 
 
 

 
   
 

 
      

Imagem 5 
 
 
 
É belo o que procede de uma necessidade interior da alma. É belo o que é belo 
interiormente.   
         
         Kandinscy  

 

 Este capítulo enfatiza o papel da arteterapia com um processo criativo sem 

preocupação com a forma estética. Parte do pressuposto de que a necessidade de expressar 

conteúdos internos através de formas, cores, sons e gestos é inerente ao Ser. Expressar 

conteúdos vindos da essência — Self — permite o “religare” consigo, com o semelhante e 

com as diversas redes comunitárias. Este é o princípio da sacralidade da vida.  
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Tem-se registros de centros de cura na Grécia antiga, como o templo Asclépio, que 

levavam o paciente, apresentando algum tipo de patologia, a entrar em contacto com a arte em 

suas diversas formas. Após este contato, o paciente se recolhia e através de sonhos encontrava 

o motivo que o levara a doença. Em arteterapia, potencializamos o contato com estas imagens 

curadoras presente no inconsciente de cada indivíduo. 

  

2.1 - DEFINIÇÃO 

 

 Pode-se falar de arteterapia como um processo terapêutico, com uma construção 

teórica transdisciplinar, pois sua práxis abrange vários campos de conhecimento — como a 

Psicologia, a arte, a educação, a Antropologia. Este campo transdiciplinar de conhecimento 

promove a integração biopsicossocial do indivíduo, considerada pela OMS como índice de 

saúde. Reafirmando estas questões temos o conceito da AATA (Associação Americana de 

Arteterapia) que, 

 A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na atividade 
é terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida das pessoas. Arteterapia é o uso 
terapêutico da atividade artística no contexto de uma relação profissional por 
pessoas que experienciam doenças, traumas ou dificuldades na vida, assim como 
por pessoas que buscam desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do 
refletir sobre os processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar 
o conhecimento de si e dos outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor com 
sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, 
cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico.  (apud 
CIORNAI, 2004,p. 8) 

 Como metodologia, utiliza-se de diversos materiais expressivos e inúmeras linguagens 

artísticas, proporcionando o exercício da criatividade, que não prioriza o rigor, dando ênfase 

para as imagens e símbolos que surgem do interior de cada individuo, sem preocupação 

formal. 

A Arteterapia tem como objetivo o fazer, estimulando o indivíduo a concretizar sua 

expressão emocional através das imagens, deixando que as sensações internas se externalizem 

e deixem de ser meras intenções, possibilitando a concretização de aspectos da vida psíquica.    

Esta experiência de materialização das imagens psíquicas proporciona ao indivíduo o 

sentimento de realização e enriquecimento da compreensão sobre si.  Tais sensações se 

tornam enriquecedoras por permitir a percepção de que apesar de estados afetivos conflitivos, 

existem também potenciais psíquicos positivos. 
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O processo criativo não possui limite ou tempo. Em meio ao “setting”
11 

arteterapêutico o indivíduo possui liberdade de criação, não se limitando a uma só obra, o que 

permite o encontro com imagens que o orientam em direção a uma expressão de potenciais 

saudáveis. Por isso, não consideramos este processo limitado e sim ilimitado, afinal o ser 

humano encontra-se em constante processo de transformação. Neste contexto, a forma 

permite ao indivíduo materializar suas imagens internas — formas psíquicas — propiciando 

uma conscientização e organização  sensível do que nos envolve ou do que somos. 

 

2.2 – ABORDAGEM JUNGUIANA 

  

 Estas imagens que surgem durante o processo são símbolos, a princípio inconscientes, 

que se concretizam, e que ao serem percebidos pelo indivíduo possibilitam resgates 

expressivos.  

 A partir de uma tensão psíquica
12, surge uma motivação interior que leva o indivíduo 

a elaborar uma forma concreta. Esta motivação em arteterapia acontece através de estímulos 

geradores13 apresentados antes do fazer artístico, proporcionando a expressão destas imagens 

internas.  

Quando o indivíduo consegue se re-conectar com sua força criadora e encontra 
meios de alimentá-la, as águas dos rios  voltam a correr rompendo barreiras 
impostas pela própria vida. A criatividade volta a fluir, retomando seu leito 
original, como era lá no princípio da infância, onde brincar e criar andavam de 
mãos dadas e a criança estava inteira no que realizava: sentimentos, sensações, 
intuição  e pensamentos voltados para um único ato. Criar é necessidade básica e 
todo ser brinca, se entrega com prazer a uma atividade e assim cria. (Osório, 1998 
p. 95) 

 Deste modo, podemos considerar o processo arteterapêutico como um processo que 

acontece através da utilização de diversas formas de expressão, dando uma forma simbólica a 

esta expressão, a partir de materializações plásticas. Assim, surgem significados que, 

advindos de fontes profundas da psique, gradativamente são absorvidos pela consciência. Os 

símbolos que surgem neste trajeto são considerados o espelho da jornada de individuação do 

Ser. 

                                                 
11 Local propício para que aconteça alguma atividade. 
12 A tensão psíquica nos processos de criação, acumulando energia psíquica, é pré-condição para que se 
concretizem formas plenas de conteúdo significativo _ símbolos. 
13 Os estímulos geradores podem ser, músicas, imagens de obras de arte, poesias e contos. 
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 Estas transformações permitem a este indivíduo descortinar para si mesmo, sutilmente 

situações psíquicas, antes obscuras, potencializando e estruturando sua personalidade e 

contribuindo, assim, para uma harmonização em relação ao seu “Estar no Mundo”. 

 Vale salientar que estes símbolos podem materializarem-se também a partir de 

imagens arquetípicas repetidas em mitos, contos de fadas, tradições religiosas, alquimia e ritos 

de passagem de locais desconhecidos ao indivíduo, expressos em sonhos, em criações 

plásticas diversas e em símbolos da imaginação ativa. A partir dessas constatações, percebe-se 

a importância deste contato com as próprias imagens, o que proporciona ao indivíduo estar a 

par de suas transformações emocionais. 

 As regiões psíquicas mais profundas do indivíduo identificam-se na tipologia 

Junguiana por quatro funções psíquicas pensamento, sentimento, sensação e intuição, 

correlacionadas simbolicamente aos elementos da natureza: ar, água, fogo e terra. Existem 

também os movimentos da energia psíquica, que quando se volta ao mundo externo, temos a 

extroversão e quando se volta do mundo interno, temos a introversão. 

 Assim, as modalidades expressivas oferecidas devem ser observadas pelo 

arteterapeuta, com a finalidade de perceber também quais dos materiais dados podem 

estimular as funções psíquicas do indivíduo em processo. Estes estímulos potencializam as 

áreas profundas da psique no sentido de resgatar e desbloquear a energia psíquica inerente ao 

Ser. 

 O processo de criação determina a materialização da obra, que confrontada pelo 

indivíduo, provoca descobertas internas. Por este motivo, considera-se o “setting” 

arteterapêutico um espaço sagrado. 

 Este momento de expressão criativa possui significados, muitas vezes em palavras, 

intraduzíveis. O indivíduo sente a importância do instante, sem definições através da 

verbalização ou da escrita. Esta é mais uma característica singular do processo 

arteterapêutico. 

 Através dos símbolos, produzidos nestas expressões plásticas, torna-se possível 

perceber indícios do que o levou à determinada contextualização. Assim, de forma gradativa, 

o indivíduo passa a conscientizar-se de seus processos e conflitos, até então despercebidos, 

permitindo-se vivenciar sua transformação a partir de sua individuação. 

 Por este motivo, na abordagem junguiana, enfatiza-se a importância das imagens 

simbólicas, criando um fio condutor entre a consciência e inconsciente do indivíduo. As 

cores, as tintas, os tecidos, as máscaras, os papéis, as flores, as sementes ativam as sensações 

e experimentações, permitindo que este ser humano entre em contato com suas próprias 
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funções psíquicas. O “setting” possibilita este contato e potencializa a função dos símbolos 

que vêm a surgir, auxiliando a compreensão. 

 Os símbolos proporcionam ao indivíduo trazer à tona possibilidades de refazer arestas 

de sua psique, enigmas a serem decifrados, e desvelados em meio ao processo de criação. 

Como Philippini aponta, 

Trata-se de um caminho feito de cores e de formas, repleto de significados. Este 
caminho, às vezes, é longo, às vezes, é cheio de obstáculos, obrigando a recuos e 
paradas... Por ele caminham viajantes solitários ou, por vezes, bandos alegres e 
ruidosos e todos, ao passarem, deixam rastro e restos, pistas e partes, com seus pés 
marcam o trajeto, e com suas mãos, alargam a passagem. Há quem desista logo, 
quem caminhe com pouco mais e quem, arduamente, chegue até o final, para só 
então descobrir que este fim bem pode ser só o começo... (2004 p. 20) 

 O indivíduo, ao criar os símbolos, permite o  “religare” a conteúdos da sua essência 

(Self). O símbolo concretiza, ao dar a forma, o que até então encontrava-se desconhecido: sua 

energia psíquica. Esta, ao materializar-se por meio dos materiais expressivos, permite que o 

indivíduo estruture suas emoções originais, em busca do auto-conhecimento. 

 A trajetória do indivíduo se inicia a partir de vivências singulares, algumas fáceis de 

serem assimiladas, outras difíceis, mas todas necessárias ao percurso deste processo 

descortinador de situações que conduzem o indivíduo à concretização e conscientização deste 

caminho de auto-conhecimento. 

 As experiências assimiladas a partir destas vivências se transmutam para uma forma 

psíquica que ao serem compreendidas pelo indivíduo se resguardam no inconsciente e/ou 

consciente do mesmo. A partir daí forma-se um contexto onde o indivíduo passa a criar uma 

nova trajetória psíquica e material. 

 Em arteterapia, o terapeuta tem como tarefa observar o paciente em sua trajetória 

construída do “setting”; sua criação e transformações realizadas através de suas imagens 

plásticas e as conseqüentes transformações de sua psique. 

 Este conjunto de transformações psíquicas constitui a individuação facilitando a 

integração do indivíduo com seus próprios processos internos e subjetivos. A arteterapia 

potencializa este processo que é natural, e fundamenta o auto-conhecimento a partir de uma 

liberdade criativa dentro do “setting”, trabalhando, assim, também a identidade e auto-estima, 

favorecendo que lide com seus problemas, transformando-os, através da experiência com a 

materialidade. 

 Estas experiências plásticas, que contam com a transformação de diversos tipos de 

materiais, trabalham a psique humana, potencializam situações favoráveis para lidar com as 

barreiras psíquicas, pois, ao tomar a forma, e entrar em contato com os materiais, o indivíduo 



 xxvii

não está transformando somente os materiais, está transformando também algo que se 

encontrava internalizado e agora é materializado na atividade criativa. 

  

2.3 - A CRIAÇÃO 

 

 Criar para os indivíduos faz parte de sua essência natural, como um sopro vital. Nas 

camadas mais profundas de ser, todos são capazes de criar, elaborando formas e interpretando 

símbolos. A sensibilidade inata e o afeto levam o ser humano a entrar em contato com a 

emoção da criação. A capacidade de lidar com essas emoções através do senso intelectual 

permite atingir outra camada vital, que são as divisas entre o consciente e o inconsciente, 

permitindo a percepção do mundo que cerca e estes “são os níveis instintivos do nosso ser”. 

(Ostrower. 2007. P. 56). 

 Sobre a organização interior propiciada pela materialização das imagens, continua 

Ostrower refletindo sobre a ordenação que a matéria propicia na formação interior do 

indivíduo, afirmando que, 

Mobilizando-nos as ordenações da forma simbólica rebatem em áreas fundas do 
nosso ser que também correspondem à ordenações. Trata-se, nessas ordenações 
interiores, de processos afetivos, ou seja, de formas do íntimo sentimento de vida. 
São as “formas psíquicas”. (Ostrower, 2007, p 25) 

 Quando o universo emocional é priorizado, por meio de contato com materiais 

expressivos como; manusear o barro; desenhar e se deparar com algo que faz sentido naquele 

momento ou através de outros; experimentar materiais desconhecidos, experiências 

possibilitadas pelo processo arteterapêutico, o indivíduo pode entrar em contato com camadas 

psíquicas mais profundas, essenciais vindas do self.  

 O processo de criação permite ao homem vivenciar uma identificação com a matéria 

que está sendo trabalhada e criar uma linguagem própria. Em meio a este processo de 

experimentação acontece a absorção simbólica desta matéria, favorecendo uma reflexão 

pessoal. 

 Correlacionar aquela criação com algo que existe em seu interior o sensibiliza a entrar 

em contacto consigo. “A atividade criativa consiste em transpor certas possibilidades latentes 

para o real” (Ostrower. op.cit. p.71). Pode-se validar estas observações quando percebe-se que 

a identificação com o material a ser trabalhado potencializa o processo. É importante 

proporcionar o contato com os mais diversos materiais durante o trabalho arteterapêutico, 

aguçando ainda mais a sensibilidade e as possibilidades de compreensão sobre si do paciente. 
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Concordando, assim, com Philippini (2001), quando aponta que o contato com o universo 

pode possibilitar, que sejam deixados de lado algumas resistências, mergulhando e se 

integrando à materialidade, através de diversas formas expressivas.  

 Durante o processo arteterapêutico, com abordagem Junguiana, o indivíduo poderá 

entrar em contato com seu centro organizador — self —, ultrapassando algumas camadas de 

sua consciência, permitindo-se entrar em contato, durante este mergulho, também, com 

conteúdos do inconsciente coletivo14. Tal situação ultrapassa níveis egóicos, potencializando 

o intuir — momento propiciatório para descobertas profundas e estruturações interiores. Este 

processo de fazer criativo possibilita o contato com uma identidade criativa, inerente ao Ser. 

           Considerar que a intuição tem correlação com a forma é concordar com Ostrower 

(2007), pois as formas nada mais são do que as imagens e símbolos internos, como descritos 

acima, agora materializados e contextualizados durante o processo arteterapêutico. 

Continuando com a mesma autora, “os processos intuitivos ocorrem de modo não-conceitual, 

são processos de forma.” (op. cit. p. 69). 

        Soma-se a isso uma busca interior (re-conexão), necessária ao ser quando colocado em 

contato com possibilidades lúdicas, através dos diversos materiais que têm o importante papel 

de proporcionar um mergulho acompanhado de emoções e sensações estacionadas em seu 

inconsciente.   

 O indivíduo, ao expressar-se, instintivamente sofre influência do meio em que vive, e 

sua sensibilidade, lhe possibilita sentir e absorver o ambiente que o norteia. Pode-se 

considerar, assim, que dentro do processo arteterapêtico que o acesso a esta sensibilidade se 

atinge por meio da criatividade e esta realimenta a sensibilidade, ou seja, uma se encontra 

junto da outra e se influenciam mutuamente.  

 A memória ativada por estímulos específicos permite ao indivíduo ativar tensões, 

proporcionando muitas vezes o ato criativo, assim como acontece no processo arteterapêutico. 

Intenções somadas às memórias são fatores propiciatórios da arteterapia, pois a partir destes 

estímulos são ativadas e expressas imagens, que surgem mediadas pela criatividade do 

indivíduo. 

 Se o estímulo entra em contato com a sensibilidade a partir da criatividade ou vice-

versa, poderá também ser ativada pelo contato com conteúdos particulares, relembranças e 

consciências. É neste contexto que a memória é ativada e modos de agir e pensar ganham uma 

nova conotação. Cada encontro em que esta situação é vivenciada, mais uma vez seu modo de 

                                                 
14 segundo o conceito de psicologia analítica criado pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, é a camada mais 
profunda da psique humana. 
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ser sofre influências, o que possibilita o indivíduo a estar em constante re-delineamento, 

crescendo, construindo ou reconstruindo suas referências de ser, estar no mundo.               

 As imagens têm também o potencial de ativação de memória. Podem resgatar certas 

vivências que, no momento da criação, encontram-se sendo analisadas pelo indivíduo, sobre a 

perspectiva de um outro olhar, permitindo enxergar novos conteúdos de si mesmo, o que 

podem possibilitar ao indivíduo um reencontro e reconhecimento pessoal. 

 O homem tem a possibilidade de interagir com diversos agentes potencializadores de 

saúde em meio a uma sociedade globalizada, que permite o contato com tantas formas 

saudáveis de viver. É neste contexto plural que encontramos a arteterapia, proporcionando 

contato com essas energias de saúde, pelo contato com a arte e com o lúdico, como a música, 

a dança, a pintura, o teatro, a poesia, os ritos e até mesmo exercícios físicos como os 

propiciados pela Yoga. Como coloca Osório (1998), “A arte oferece uma oportunidade de 

ritualização, cria uma condição favorável para que a energia se movimente em prol da 

criação, da restauração da saúde, gerando um campo que se expande movimentando outros”. 

(p. 93). 

 O bem estar e a auto-estima têm relação direta com o indivíduo saudável. Criar 

situações que fortaleçam estas características, como o “setting” arteterapêutico, é contribuir 

para a saúde humana. 

 Por estes motivos, não podemos deixar de relacionar saúde à cidadania, pois, o que 

regenera o contato do indivíduo fragilizado com o mundo que o cerca, através da preocupação 

deste por uma vida saudável, o faz entrar em contato com a sociedade em busca de ajuda e 

mudanças, físicas e mentais. Assim, se permite conhecer a cultura circundante, absorvendo-a 

e conscientizando-se de seu lugar como cidadão.  “A transformação social se dá a partir de 

nós, lutar pela vida, pela sua dignidade e por uma experiência criativa é estar afinado aos 

direitos fundamentais humanos”. (Berg, 2002 p.20)    

 Sendo assim, devemos perceber a abrangência do processo arteterapêutico, que em 

diferentes campos de atuação oferece a possibilidade de ser utilizado em trabalhos junto a 

grupos de Adictos, hospitais, escolas, clínicas, empresas. 

 
2.4 - ARTETERAPIA E MEMÓRIA 

 

Podemos considerar que as memórias são compostas por múltiplas imagens. Essas, por 

sua vez, resgatam vivências passadas. A memória em arteterapia é ativada a partir da 

materialização de conteúdos psíquicos, gerados por estímulos no “setting” arteterapêutico. Ela 
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é primordial para o mergulho do indivíduo no processo. A partir daí, a memória passa a 

descortinar momentos singulares do indivíduo que a ativa. 

 Uma outra característica da memória durante o processo arteterapêutico é que as 

formas configuradas convidam ao uso da oralidade para explicitá-las, comunicar seu 

significado. Permitindo assim, ao individuo resgatar e sensibilizar-se com seu passado no 

momento presente. Neste momento poderá entrar em contato com suas origens, numa busca 

por sua identidade – Raízes. Desenvolve-se, neste ínterim, a possibilidade de compartilhar  

experiências significativas, que são uma das condições para a formação de um sentimento de 

comunidade (cf. CINETTO. op. cit.). 

O inconsciente, durante a concretização do trabalho plástico, expressa uma série de 

imagens, elegendo uma em particular para que seja materializada. Por este evento, o paciente 

tem a capacidade de condensar em uma composição tantas experiências passadas e 

compartilhá-las. Portanto, em uma fração de segundos é possível que o indivíduo se projete 

no passado, atendendo à solicitações do presente, dinamizando um aprofundamento nas 

camadas da própria psique. 

 Partindo deste princípio, observa-se que o resgate destas memórias, ativadas durante o 

processo arteterapêutico, pode tornar-se grande aliado à recuperação de indivíduos alienados, 

por motivos psíquicos, dos ambientes que o cercam. Esta ativação, estagnadas até então no 

passado, sem expressão no presente, ao ser resgatada proporciona ativação de potencialidades, 

até então inativas. 

 Sendo assim, a dificuldade de recordar, ou seja, de ativar memórias pode vir a ser 

amenizada pela prática arteterapêutica, reforçando, assim, a importância da mediação das 

composições, para um mergulho psíquico. Um outro aspecto particular da memória no 

“setting” arteterapêutico, a busca ou encontro de uma vida e de valores perdidos durante o 

caminhar de cada indivíduo.  

 Neste momento, de forma singular são resgatadas experiências do passado, 

plasmando-as e contextualizando-as na matéria, trazendo para o presente um lugar afetivo até 

então impossibilitado de acessar. “O migrante no novo espaço conquistado, através das artes 

de lembrar e inventar, encontra formas de transformar o novo lugar num espaço praticado, e 

de reconstruir identidades a cada geração”. (Lucena, op. cit. P 22). 

 Podemos identificar também que este processo estimula o retorno de projetos e 

perspectivas para os dias que estão por vir. Permite, ainda, resgatar valores fundamentais 

como raízes perdidas no tempo, por estes migrantes, desenraizados, que buscaram na 
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dependência química uma camuflagem, não se permitindo resgatar memórias saudáveis por 

considerá-las até então somente sofridas.  

Os relatos, seguidos pelas materializações, por meio de composições plásticas durante 

o processo, permitem o indivíduo que narra sua própria passagem ter uma visão de quem ele é 

e se reorganizar, e repensar no que foi. Momentos marcantes nestes contextos como o 

casamento, o nascimento, mortes, mudança de moradia ou de trabalho. Estas são lembranças 

que nunca se apagam da memória, e que sempre vêm a tona num momento sensível e 

introspectivo do indivíduo como, no caso, o processo arteterapêutico. 

 
2.5 – ARTETERAPIA E CIDADANIA 
 
 Segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1986), o cidadão tem direito de 

usufruir de direitos civis e políticos do Estado.  No entanto, sabemos que na realidade 

cotidiana não acontece como o que é preconizado pelo verbete. 

Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si, à sua família 
saúde e bem - estar, incluindo alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos 
e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, 
doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de 
subsistência. (Osório, Vânia, 1998, p. 91). 

 O arteterapeuta ao proporcionar o exercício da criatividade, potencializa possibilidades 

de restauração na saúde, gerando assim como, conscientização cidadã do indivíduo no mundo. 

 Para tanto, é importante destacar o papel da arteterapia como uma prática de 

cidadania.  Por este motivo, o profissional arteterapeuta sempre que se apresente como um 

facilitador do processo criativo fortalece indivíduos para que sejam inseridos em atividades 

culturais e gerem transformações sociais saudáveis. 

 Sendo assim, a criação de grupos ou comunidades, voltadas para esta finalidade, 

trabalhando a auto-estima, a ética, enfim, gera melhores condições de vida perante a 

sociedade, como aponta Berg, (2002). Poderá, sem dúvida, ser uma grande qualidade do 

trabalho arteterapêutico a ser desenvolvida. 

 Conclui-se, no entanto, que este trabalho pode exercitar a prática cidadã, a partir de 

alternativas propostas para atingir um ideal de sobrevivência dos indivíduos em seu meio, 

conscientizando-os do próprio papel nos ambientes que os cercam. 

 Contudo, podemos classificar estas transformações sociais como pontuais para a 

concretização do processo arteterapêutico, buscando através da arte conscientizar o indivíduo 

de seus direitos e valores fundamentais, concordando com Osório, (1998). 
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CAPÍTULO 3 

 

AFAGAR A TERRA: CONHECER OS DESEJOS DA TERRA 

 

 
Imagem 6 

 
Vamos seguindo, criando, modificando, amplificando, imagens, não em busca do 
belo, nem preocupados com o certo ou errado, mas sim guiados por um farol que 
sinaliza nossa própria alma, nossa verdade interior. (Vânia Osório). 

 

3.1 - O SOLO A SER SEMEADO 

 

Este estudo utilizou dados de um estágio desenvolvido com um grupo de dependentes 

químicos, da Casa de Acolhimento Maranathá, com sessões semanais nos ciclos iniciais 

(diagnóstico e desdobramento), tendo sido necessário no terceiro ciclo intensificar os 

trabalhos para atender o tempo de permanência dos internos. 
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Imagem 7 

 

3.2 – A CASA 

  

 A Instituição — Casa de Acolhimento Maranathá — encontra-se localizada em bairro 

simples do subúrbio do Rio de Janeiro (Engenho de Dentro), tendo como finalidade abrigar, 

pelo curto período de quatro meses, homens adictos, de baixa renda ou moradores de rua,  

proporcionando a estes o essencial: comida, dormida e oração.  

 Em síntese, foi observado que os homens lá atendidos, não têm em seu dia-a-dia 

atividades em quantidade adequada para o suporte ao momento pelo qual vêm passando, 

como: atendimento psicológico, atendimento médico constante, atendimento dentário, 

oficinas que os capacitem e estimulem ao trabalho. 

 Como norma da casa recomenda-se que informações externas, tais como revistas, TV, 

jornais, livros (a não ser religiosos) e rádio sejam vedadas como maneira de auxíliar na 

manutenção da ordem interna, evitando, assim, facilitar situações para recaídas. Mas talvez 

estas restrições, possam de algum modo contribuir também para que hajam as evasões.   

 Os cuidados básicos acima citados têm coordenação de um Diretor Geral, cuja esposa 

é o suporte na administração da casa.  Observou-se também, dificuldades de comunicação 

eficaz entre o diretor e seus acessores.  É importante citar que os acessores da casa são 

internos, o que propicia muitas vezes desentendimentos, que levam os acolhidos a colocarem 

em questão a autoridade deste à coordenação.       
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 Pelo exposto, parece necessário o início de uma rede de sustentação15 para auxiliar a 

instituição, providência que parece muito bem aceita pela Direção Geral que, embora 

apresente certas limitações, sempre se mostrou solícita e satisfeita com os projetos ofertados à 

casa, como no caso do trabalho arteterapêutico objeto deste estudo. 

 

3.3 – AS SEMENTES 

 

 
Imagem 8 

 

 Neste segmento, serão relatados perfis percebidos durante vivências realizadas com os 

remanescentes do grupo. A média de idade do grupo é de 46 anos, a escolaridade é elementar 

e seus membros são advindos de vários estados do Brasil (migrantes), o que permite uma 

diversidade de experiências e histórias de vida que muito contribuíram para o presente estudo 

monográfico. 

 Faremos agora uma breve apresentação destes viajantes. Chamaremos a todos de João, 

como o Santo Padroeiro das festas da colheita, das festas do interior, do campo, da fogueira 

                                                 
15 Conjunto de providências para ampliar e preservar as conquistas obtidas pelo trabalho arteterapêutico através 
de intercâmbios com instituições similares. 
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sagrada da fertilidade e dos alimentos tão brasileiros, para que a identidade de cada paciente 

seja preservada, 

 

3.3.1 – João 1 (acredita ter 32 anos), um dos componentes do grupo que mais apresentou 

histórias a contar. Apresenta grandes limitações cognitivas sofre de epilepsia, agravada pela 

dependência química, o que levou as estagiárias a redobrarem as atenções com ele, e se 

preocuparem com o desenrolar do seu trabalho, já que o referido paciente por muitas vezes se 

encontrava alheio ao que acontecia no espaço arteterapêutico. 

 Nos primeiros encontros foi difícil conseguir sua interação com o grupo, mas era 

interessante perceber sua assiduidade.  Durante seus relatos foi percebido que suas histórias 

— apesar de um pouco distorcidas — faziam total sentido e, assim, ao perguntar para os 

colaboradores da casa sobre sua trajetória, as frases soltas foram criando um fio condutor para 

a compreensão sobre sua vida. 

 Descobriu-se, assim, que João1 havia perdido sua documentação (não possuindo, 

assim, qualquer identificação) e, tendo deixado sua cidade natal (Campos de Goytacazes), e 

sequer sabia com quantos anos estaria.  Tal circunstância fez com que João 1 nutrisse uma 

angustia interna intensa. 

 Em um dos encontros ocorridos, as estagiárias, ao adentrarem a casa, se depararam 

com a notícia de que o referido rapaz havia sofrido doze ataques epiléticos num só dia, e 

encontrava-se internado. Após sua retomada à casa, sobre efeito de muitos medicamentos, 

João 1 ainda se mantinha distante do que acontecia com o grupo, mas mesmo assim, sempre 

estava interagindo com os trabalhos arteterapêuticos, e interpretava, ainda, suas  próprias 

imagens. 

 Com a diminuição dos remédios passou-se a perceber grande interesse por parte deste, 

em estar presente no grupo e seus relatos começavam a fazer mais sentido, junto à suas 

produções plásticas.  

 Durante este período, ficou claro que o cuidado com que foi tratado ao longo do 

processo (pelas estagiárias) fez com que ele se aproximasse cada vez mais, contribuindo, 

assim, para que seus relatos se mostrassem mais coerentes16. 

 Estes eram os mais variados: falava de sua infância, na qual, quando ainda menino, se 

jogava da ponte nas águas do Rio Paraíba; depois, quando começou a ter contato com a cola 

                                                 
16 O cuidado dedicado a João 1 despertou nele — a partir do esforço dedicado pelas estagiárias — uma vontade 
de ser compreendido, fazendo com que ele também se dedicasse durante a interação. Muitas vezes, as pessoas só 
precisam de um pouco de atenção: de cuidado. 
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de sapateiro; o reformatório; o trabalho como feirante; e o início de seu contato com a bebida 

alcoólica (que, segundo ele, misturada com a cola de sapateiro, agravava ainda mais suas 

crises de epilepsia), levando-o às limitações relatadas acima. 

 Na medida em que os encontros aconteciam, era possível perceber o que o levava a 

querer estar sempre presente. Ele sabia que nestes momentos reservados encontraria pessoas 

que o escutariam e foi o que aconteceu durante os cinco meses de convivência. 

 Vale ressaltar, ainda, que exatamente no último dia dos encontros arteterapêuticos, o 

referido paciente recebeu a notícia de que sua certidão de nascimento encontrava-se na 

residência de uma tia, que reside em bairro próximo, no Rio de Janeiro. 

 

3.3.2 – João 2 (54 anos), — como era chamado — chegou ao grupo através do Coordenador 

Geral, não sabendo que tipo de trabalho se realizaria naquele local. Assim que as 

apresentações do grupo deram início, notou-se estar ele desorientado, sem saber o que falar. 

 Por este motivo, a arteterapeuta logo detectou que tipo de limitações a dependência lhe 

causara. Suas palavras desconexas lhe dificultavam elaborar uma frase com sentido e quando 

indagado sobre o que acabara de relatar, já havia esquecido. 

 No entanto, durante todos os encontros João 2 mostrou-se solícito e satisfeito por 

encontrar-se ali. Tinha por seu ofício como pedreiro verdadeira veneração e durante todos os 

processos relatava suas experiências de trabalho, ademais, lamentava-se de sua impotência, 

pois sofrera um acidente de trabalho que deixou suas pernas com movimentos restritos, 

sentindo muitas dores. Certa vez, relatou que começara a beber pinga aos oito anos de idade, e 

desde então, nunca havia interrompido tal hábito, a não ser neste período como interno. Tais 

relatos sempre vinham à tona em praticamente todas as expressões plásticas do integrante. 

  

 Muito pouco falou-se de sua família, mas era sabido que possuía filha e netos. Seu 

jeito extrovertido, simpático e bonachão, bem como sua falha na memória, faziam com que 

pouco pensasse nos problemas vividos fora da instituição, embora fosse nítida a tristeza que 

nutria internamente. 

 Com o tempo, João 2 foi narrando de forma mais clara sua vida na roça quando 

menino, e seus trabalhos como pedreiro, adolescente recém chegado do Norte do país. 

 Some-se ao fato acima, um relato de extrema importância feito pelo paciente, ao ser 

indagado sobre o que achara daqueles momentos. Disse ele, que no início dos encontros 

chegava ao grupo sem disposição e sem vontade de interagir, sentia que seus pensamentos 
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“voavam em frente a sua cabeça” e, por sua vez, ao término dos encontros, concluiu que se 

sentia mais alegre e ciente do que acontecia à sua volta. 

 Desta forma, seu relato ilustra o papel do processo arteterapêutico para amenizar suas 

dificuldades que a princípio eram tão abrangentes. 

 

3.3.3 - João 3 (49 anos), a vida por muitas vezes tem que ser vivida intensamente, mas e os 

excessos? Essa é a trajetória de João 3, que passou a integrar o grupo e a casa uma semana 

após o início dos encontros; chegando para ficar. Logo no primeiro encontro apresentou seu 

lema — paz e amor — em sua fala e expressões plásticas.      

 Dessa forma, apresentou-se assíduo desde então, sempre demonstrando muita clareza e 

satisfação por estar ali. Após alguns encontros, durante a narrativa sobre sua expressão 

plástica, João 3 compartilhou com o grupo sua experiência de vida e o que o levou a estar ali.   

 Quando adolescente, saiu de casa para morar sozinho, conheceu uma moça e 

decidiram viver como Hippies em uma praia na Bahia. Neste período já consumia drogas, mas 

foi lá onde se viciou em anfetamina.  

 A dependência o deixou com sérias limitações, como cegueira parcial (em um olho), 

déficit cognitivo e problemas em sua dentição, mas nenhuma dessas dificuldades o impediam 

de sonhar e acreditar que podia viver sem as drogas17. Esforçado, demonstrava grande 

interesse em continuar sua faculdade de psicologia. 

 Em meio ao processo arteterapêutico, percebeu-se a necessidade de capacitação 

daqueles indivíduos que, ao sair dali, não teriam muito para reconstruir. Realizou-se então um 

trabalho de reciclagem, reutilização e reaproveitamento de materiais com o grupo, 

incentivando, assim, João 3 a pensar sobre sua vida lá fora, pois seu tempo como interno 

estava se esgotando.  

 Ao término dos encontros sua vida externa já se encontrava toda articulada, inclusive 

na volta às suas produções artesanais18, que contribuíram como meio de sobrevivência em seu 

passado. 

 Deu um passo importante num momento decisivo é difícil, mas acredito que os 

estímulos geradores adequados auxiliarão em suas transformações no processo 

arteterapêutico. 

                                                 
17 Certa vez relatou que gostaria — sim — de continuar vivendo como Hyppe, mas sem a filosofia das drogas. 
18 Constituíra uma pequena barraquinha para vender produtos seus. 
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3.3.4 - João 4 (58 anos), desde o primeiro encontro foi presente, nunca deixando de 

participar. Com temperamento muito forte, era gentil no trato com as estagiárias, embora 

tenha se alterado algumas vezes com os integrantes do grupo. 

 Enquanto os encontros aconteciam, percebia-se, a partir de seus relatos, que já havia 

passado por muitas experiências profissionais em sua vida (como administrador e 

marceneiro).  Seus trabalhos plásticos eram intensos e trabalhosos, ainda que apresentasse 

impaciência para os acabamentos.  Sempre gostava de contar histórias de sua vida, o que 

propiciava, durante o momento de narração das imagens, um intenso mergulho no processo. 

 Em síntese, foi administrador de uma fazenda no Paraná, o que enriquecia suas 

histórias, pois muito falava sobre o Rio Paraíba e sobre o folclore local. Também conversava 

sobre música e sentia falta da casa não possuir uma biblioteca, para que pudesse ler e passar o 

tempo. 

 Em seus relatos afirma que chegou ao Rio de Janeiro fugindo, deixando para trás a 

triste recordação da perda de um filho, o que, segundo ele, o levou ao alcoolismo.  Possui uma 

filha e netos e pretende voltar à sua vida independente ao sair da casa.  Sua grande 

preocupação hoje é não incomodar seus parentes e poder ter uma vida digna. 

 

3.3.5 – João 5, também chegou quando nossos encontros já haviam começado, e como João 

3, proporcionou aos encontros grandes momentos de compartilhamento. Sempre se 

encontrava solícito, mas muito tenso.  Ao término dos encontros comentava como estava se 

sentindo bem, aliviado e livre das tensões que o perseguiam. 

 As recordações do tempo em que vivia na “roça” o revitalizavam, sempre imaginando 

um dia voltar a viver por lá com sua família. A falta que a vida no campo lhe trazia, fez com 

que ele entrasse em profunda depressão se afastando de todos, indo morar nas ruas.  Assim, 

entrou em contato com as drogas. Em um momento de lucidez decidiu reconstruir sua vida, 

procurou sua família e ajuda para o vício, sendo acolhido pela casa. Mas, Infelizmente João 5 

não chegou ao término de nossos encontros, por desavenças pessoais dentro da casa.  

 Vale ressaltar aqui, porque João 5 teve destaque entre os integrantes do grupo que 

permaneceram até o fim. A contribuição de João 5 para que o tema deste estudo se 

contextualizasse foi de extrema valia pois em seus relatos, sempre resgata suas raízes em seus 

processos de forma intensa e agradável.  

 Ainda tentou se manter no grupo, mesmo afastado da casa, mas por conta de 

dificuldades financeiras, não conseguiu. O esforço e a digna presença de João 5 será 

ressaltado nestas linhas como forma de agradecimento. 
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3.4 - O RITUAL 

 
  Assim que os encontros tiveram início, foi imediatamente percebida a falta de 

interação interna no grupo, provavelmente pelo curto tempo que permanecem na casa e pelo 

constante ingresso de novos internos cada semana. Criou-se, nos encontros que serão 

relatados a seguir, rituais que favoreciam o convívio na casa, conscientizando-os da 

importância da união, buscando readaptar a forma possível, para a vida em sociedade, fora da 

casa de acolhimento. O ritual potencializava uma atmosfera de consciência e de 

responsabilidade. 

 Segundo Peirano (1997), os rituais proporcionam a partir de suas cerimônias, a 

organização e a estruturação de uma sociedade, de um grupo ou de uma pessoa. Para tanto, 

podemos classificá-los como: sagrado ou profano; formais ou informais; simples ou 

elaborados, ou seja, fazendo parte de nosso cotidiano.  

As cerimônias ritualísticas permitem ao indivíduo se embrenhar com maior 

naturalidade e entender um pouco mais a vida em sociedade e seus valores, proporcionando 

um caminho de sabedoria, intuição e corporificação 19.  O ato ritualístico permite o contato 

com as camadas do inconsciente, suas experiências.  

Por este motivo, o individuo vivencia nas cerimônias ritualísticas um sentimento de re-

ligação e mudança, tanto social como pessoal. Neste contexto, o indivíduo passa por 

transformações psíquicas. Carl G. Jung (1937) acreditava que o indivíduo tinha no ritual um 

momento para expressar suas condições psicológicas mais importantes e fundamentais, 

contendo ali as transformações que aconteciam, ou seja, num ambiente propício. 

 Uma característica pontual dos rituais é a repetição. Esta por sua vez proporciona ao 

indivíduo, segurança. A partir da repetição o indivíduo sente-se à vontade para partilhar 

solidariedade e sentimentos, ou seja, cria no ambiente um contexto social. “Consideramos o 

ritual um fenômeno especial da sociedade, que nos aponta e revela expressões e valores de 

uma sociedade, mas o ritual expande, ilumina e ressalta o que já é comum a um determinado 

grupo”. (Peirano, op cit., p 10). 

 Podemos identificar o ritual como sendo uma cerimônia simbólica de comunicação, de 

forma padronizada (repetição), no entanto, necessário à sociedade humana. Cria-se, então, um 

universo seguro ao indivíduo. As potencialidades de cada indivíduo passam a fazer parte do 

contexto. 

                                                 
19 A corporificação se dá a partir da utilização do corpo (matéria) e movimento do indivíduo em ações 
ritualísticas 



 xl

3.4.1 – O RITUAL DO CÍRCULO 

 

 Quando nos posicionamos em círculo, construímos uma mandala imaginária. Esta por 

sua vez, possui um centro de onde emana e absorve energia. Sendo assim, o círculo também 

possui um centro invisível, que concentra toda a força, tornando-se uma fonte de energia 

emanada por seus integrantes. 

 

 
Imagem 9 

 

 O círculo acolhe e apóia o indivíduo em suas transformações, dando-lhe segurança e 

cumplicidade. A importância de um espaço sagrado dá ao círculo características de momento 

singular, não permitindo influências externas em seu contexto, somente cumplicidade, 

silêncio, alegria e amizade daqueles que o compõe como afirma Jean Shinoda. (Shinoda, 

2003, p. 29). 

 Cada indivíduo também possui seu próprio centro, de onde emana sua força vital. 

Conectar-se a ele e em seguida ao centro do círculo é começar a se ligar a esta energia, 

traçando uma linha imaginária. Cria-se, então, uma mandala composta pelos integrantes deste 

círculo. Neste momento, cada indivíduo passa a integrar uma teia de energia ligada a um 

centro de força, fazendo do círculo um têmeno. 

 A energia de eqüidade que o círculo proporciona é curativa, pois nos permite “ouvir, 

testemunhar, representar, reagir, aprofundar, espelhar, rir, chorar, lamentar, aprender com as 

experiências e compartilhar a sabedoria” (op.cit. p. 29) Torna-se, então, um círculo sagrado. 

Estar neste círculo, permite ao indivíduo crescer e aprender com o outro.  
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 Pode-se comparar este círculo a um espelho multifacetado, pois este possibilita a cada 

integrante se ver refletido nas palavras que surgem pelas experiências de outros, o que pode 

potencializar a auto-reflexão, a ser trabalhada e transformada. 

 Um dos segredos do círculo é nascer e sobreviver por permitir que seus integrantes 

conheçam, a jornada de cada um e suas dificuldades. Outro segredo é o tempo, amigo, que 

permite que essas histórias tomem corpo, para que então sejam compartilhadas. 

 Em nossos encontros este espaço criado, contribui para que estes homens, migrantes, 

sem referências de pertencimento a um espaço, conseguissem de forma simbólica, aos poucos 

se reconectar com este centro perdido, no Mundo. Criou-se então uma atmosfera de respeito e 

confiança. Este contexto foi facilitador do resgate das imagens e histórias pessoais, que 

passaram a ser compartilhadas pelo grupo. 

 Na formação de um círculo, especial atenção deve ser dada ao seu centro, uma vez que 

este se constituiu no eixo central do espaço sagrado que então se forma. A criação deste 

centro de força visível e não imaginário (vela, cristal, flor, imagem) contribui para que seus 

integrantes percebam de fato este espaço sagrado e canalizem suas energias com mais ímpeto. 

Nos encontros, optamos então para acentuar este centro, pelo uso do fogo.   

 

3.4.2 – O RITUAL DO FOGO 

 

 
      Imagem 10 

  

 As características do fogo como iluminante, de conhecimento penetrante e de 

regeneração ou até mesmo de destruição de um invólucro negativo — metaforicamente 

falando do homem que necessita de transformação exterior — foram defendidas por Buda, em 

contrapartida ao Hinduísmo, que tinha o fogo como aliado ao sacrifício.  
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 Segundo Jean Chevalier Gheerbrant (2002), tem-se o fogo como regenerador e 

purificador desde o Ocidente ao Japão. Temos ainda o fogo, como forma de purificação nos 

ritos de Incineração. O sol, as fogueiras de elevação e de sublimação, a vela e todo o fogo que 

se caracteriza por sua santificação com a intenção de iluminação pessoal ou para o mundo que 

o cerca. O fogo sagrado, que integra o centro do círculo é representado pelos Gregos por 

Héstia, Deusa da lareira e do templo. Diante disto, podemos perceber a sacralização em 

relação ao fogo no mundo. 

 Para a tipologia junguiana — que segundo Nagem (2008 p. 27) é “um instrumento 

crítico para o arteterapeuta que necessita de parâmetros para melhor ordenar as experiências 

individuais do paciente que cria.” — temos quatro funções psíquicas básicas, correlacionadas 

aos quatro elementos básicos da natureza: Função Pensamento, ao Ar; Função Sentimento, à 

água; Função Sensação, à Terra; Função Intuição, ao Fogo, que aponta para a transformação, 

o vir a ser. 

 Para tanto, o fogo tem como potencialidade, a queima de energias densas que se 

encontram no ambiente onde for aceso. Este é um dos motivos que o levam a ter como 

característica marcante a purificação. Sua chama, sempre elevada ao céu, por motivos físicos 

e químicos, também faz com que os mais espiritualizados a simbolizem como o alcance à 

espiritualidade. 

 Considera-se ainda, que o fogo possui potencialidades exaltadas e devoradoras. 

Podemos, a partir daí, simbolizá-lo como a imaginação inconsciente que ativa a regressão da 

psique humana.  

 Diante desses esclarecimentos, o elemento fogo que queima e consome, chegando às 

camadas mais internas da psique, também pode ser considerado como purificador e 

regenerador, conforme dito anteriormente, buscando uma inversão positiva, a um símbolo tão 

polêmico. 

 Se compararmos suas características purificadoras com as da água — que também 

possui a purificação como qualidade — perceberemos que esta leva à compreensão, 

purificação dos desejos, à bondade, enquanto o fogo leva o indivíduo a busca da luz e da 

verdade e a purificação da alma, o Self. 

 No entanto, buscamos adquirir tais características, quando criamos nosso “centro de 

força” localizado ao centro do círculo, que se criava a cada encontro, em busca das 

potencialidades oferecidas por este elemento da natureza, que tanto nos auxiliou e nos 

purificou, permitindo uma troca intensa entre os que ali se encontravam. 
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3.5 –  O INÍCIO DE EMOCIONANTES ENCONTROS 

 

Como foi visto no item 3.4 e suas subseções, foi criado o “ritual do círculo” para 

iniciar os encontros. O grupo se dava as mãos com a finalidade de criar uma energia única 

entre os integrantes.  Esta energia se fortalecia a partir de um ponto de força em meio ao 

círculo, caracterizado pelo elemento fogo, que tinha como finalidade canalizar as energias que 

seriam utilizadas a partir de então. 

A partir desta interação, um novo vínculo na vida de todos que ali se encontravam 

estabelecia-se. Esta força especial criada pelo circulo, fortalecia o grupo disperso facilitando a 

integração nos encontros, permitindo o enriquecimento daquela energia que se criara, 

propiciando que as imagens inconscientes começassem a brotar.  E assim aconteceu... 

 A primeira fase dos encontros teve como finalidade a maior interação do grupo, tanto 

entre si, quanto em relação aos materiais expressivos e plásticos, desconhecidos e temidos 

pela grande maioria. Foi deixado bem claro, contudo, que a prioridade era a experimentação 

com estes diferentes elementos plásticos, não havendo qualquer importância estética. 

 O fato de serem homens internos, em uma casa que logo à primeira vista se percebia 

não ter o aconchego necessário, fez com que fosse trabalhada, também, a questão do cuidado 

pessoal20.  

 Criou-se, assim, “o ritual de honra às mãos que materializam a vida”, onde foi 

apontada a importância do trabalho manual e o decorrente e necessário cuidado com as 

mesmas. Assim, cada um, logo após o ritual do círculo, realizava uma massagem nas próprias 

mãos e em parte do corpo, o que proporcionava relaxamento, para logo em seguida iniciarem 

a proposta expressiva, que mudava a cada encontro. 

 Os temas criados — sob a forma de estímulos geradores21 — durante o processo 

arteterapêutico, que no início (primeira fase) tinham como finalidade somente a 

experimentação de materiais, começaram a aprofundar (segunda fase), possibilitando 

abordagens mais específicas, como, por exemplo, o que os levou a estar ali. 

 As três etapas que compuseram o trabalho de campo — diagnóstica, aprofundamento 

da questão psicodinâmica grupal e processo auto-gestivo — foram permeadas pelos diversos 

rituais mencionados no presente texto, pois como foi visto no capítulo 1, o ritual é a ação de 

                                                 
20 Higiene, zelo, asseio, etc. 
21 Os estímulos geradores são uma estratégia arteterapêutica, potencializando (pois a possibilidade já existe) o 
contato do indivíduo com um determinado conteúdo interno e que, a partir daí, vem à tona. Neste momento, 
torna-se viável o trabalho terapêutico sobre este conteúdo. 
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construção ou reconstrução de um espaço pleno de significados, o que Eliade denomina — 

Espaço Sagrado — fonte de estruturação, bem-estar e respeito. 

 A própria práxis arteterapeutica é, em si, um ritual, pois segundo Phillipini,  

 

a humanidade desde tempos imemoriais, enfocou sua energia vital 

através de diversos nomes como prana, chi, axé, mana, codificando 

e ritualizando seus movimentos e possibilidade  de criação e 

transformação. As religiões, a alquimia, os mitos, o folclore, com 

seus cantos e danças e os contos de fada, contem símbolos que 

representam a aventura da humanidade, na busca deste auto-

conhecimento e aperfeiçoamento espiritual. (op.cit. p. 20) 

    

3.6 – O RITUAL DA TERRA 

 

Ao chegar ao Décimo encontro, ficou nítido que o material — barro — possibilitou 

(para todos) um intenso mergulho interior. Através dele, as imagens surgiam com força e a 

oralidade acompanhou-as de forma integrada, acontecendo, assim, um forte resgate às origens 

(raízes). 

 

 

 
Imagem 11 
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  Imagem 12                           Imagem 13  

Neste momento surgiu a concepção do presente estudo monográfico. 

As histórias individuais foram resgatadas por todos os presentes, enquanto a argila se 

fazia moldar. A argila por ser um material arquetípico, simbolicamente unindo a terra e o 

corpo, tem ação intensa e propicia um trabalho visceral, facilitando, assim, que essa forte 

influência das raízes venha a brotar surgindo, assim, objetos da roça, de seu “habitat”, de sua 

profissão, resgatando e recriando relações com antigas lembranças. 

 

 
Imagem 14                   Imagem 15         Imagem 16 

  Tais sentimentos de “religare” são necessários ao homem durante toda a vida. As 

experiências com a terra e com plantações surgiram naturalmente, posto que muitos deles 

viveram da lavoura.  Pôde ser percebido, a partir daí, a forte necessidade de uma re-conexão 

com estas memórias e experiências. 

     
 Imagem 17                                   Imagem 18          Imagem 19 
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 João 3 nos contou sobre sua dependência, a casa na Bahia, a horta, a pescaria e o 

acidente em que perdeu sua esposa onde ele era o motorista e no qual se encontrava drogado. 

João 4 nos relatou a perda do filho, os quatro casamentos que teve, bem como sua 

história desde a infância. 

João 2 relatou sua vida na roça, como se colhia e fazia o café. 

 

3.6.1 – O RITUAL DO CUIDADO 

  

 A sucata tem como potencial criativo trabalhar a construção, ou reconstrução da 

matéria — potencializada em conteúdos do inconsciente de cada indivíduo — e tomar forma 

de símbolos restauradores. Sendo assim, o indivíduo neste contexto, tem a possibilidade de 

trabalhar em si sua restauração, sua reforma, seu reaproveitamento e sua reciclagem pessoal. 

Segundo Nagem (2008), Restaurar é reestruturar-se para que sua identidade se mantenha com 

a mesma energia e força interior. 

      

           
Imagem 20                                                                          Imagem 21 

 
Imagem 22 



 xlvii

 Reformar é transformar uma energia estagnada em seu interior em resgates 

potencializadores, pois nos leva a revisitar emoções que se readaptam ao momento, não 

perdendo sua essência. 

 Reaproveitar é não descartar o que pode ser transmudado, utilizando outra forma, 

como os conteúdos psíquicos (fonte inesgotável) que sempre poderá ser reaproveitada, dando 

um novo sentido ao momento presente de transformação individual. 

 Reciclar é recriar seus valores e prioridades, para outras finalidades, cria-se e então 

um novo contexto, uma outra realidade. 

 Neste encontro utilizou-se Sucata, tendo como objetivo estimular o grupo a se 

expressar por meio de material reaproveitável e reciclável, criando, a partir dele, objetos de 

qualquer ordem e utilidade, agregando a isto a idéia de que o cuidar é inerente ao ser humano 

e de que tudo se pode transformar. 

 Foi contada a fábula–mito do Cuidado, a fim de introduzir tal assunto. 

Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma 
idéia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto 
contemplava o que tinha feito, apareceu Júpiter. 
Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado. 
 
“Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, 
Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. 
Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis também ela 
conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. 
Originou-se então uma discussão 
generalizada. 
 
De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a 
seguinte decisão que pareceu justa: 
“Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, pois de volta este espírito por ocasião 
da morte dessa criatura”. 
Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta o seu corpo 
quando essa criatura morrer. 
 
Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob 
seus cuidados enquanto ela viver. 
E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu: esta 
criatura será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que significa terra fértil. 
      (Boff, Leonardo 2008, p 43) 

  

 Alguns pontos foram tocados após a leitura da fábula e certos incômodos foram 

mencionados, como a dependência química (algo que deve ser vigiado e cuidado) e a família 

(que eles tiveram e não cuidaram). 

      João 5 citou o cuidado que se tem que ter para colher os frutos do plantio. Por 

exemplo, “o milho leva seis meses para crescer e a banana um ano”. É preciso “cuidar da 

terra para que ela nos dê os frutos”, como acontece com a família.  
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  João 2 falou do cuidado que a mãe tem com o filho que amamenta. 

 João 4 disse que “está sendo reciclado todos os dias”. 

 Neste encontro os participantes falaram da necessidade do cuidado na vida deles e 

com a vida deles. Alguns comentários revelaram mais profundamente o interesse deles pela 

terra. 

 Este interesse foi fundamental para que o tema do resgate das raízes aflorasse e fosse 

aprofundado neste estudo monográfico. 

 

               
   imagem 23                                                                      

      
    imagem 24 

 

 

3.6.2 – APRENDENDO COM O CUIDADO 

 

 Após trabalharmos a sucata, percebemos em todos grande interesse em reaproveitar e 

recriar. João 3 e João 5 comentaram que já haviam trabalhado com a venda de artesanato. 

João 5 vendia produtos feitos com reaproveitamento de jornal. E foi a partir daí que 

decidimos levá-los a visitar a Recicloteca onde estaríamos incentivando aqueles homens a um 

trabalho digno, ao retornarem a sua vida fora da casa. 
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                                   Imagem 25                                    Imagem 26 

 

 A Recicloteca é uma ONG criada com o intuito de conscientizar a população em 

relação aos benefícios da ecologia. Lá eles entraram em contato com diversos produtos 

desenvolvidos por artesãos e designers a partir do reaproveitamento e da reciclagem.  

 

   
   Imagem 27     imagem 28 

 

3.6.3 – O RITO DA ÁGUA 

 

Neste encontro colocamos o nosso planeta Terra e a água como questão a ser debatida, 

usando, O livro das águas (2003) com imagens surpreendentes.  



 l 

 
Imagem 29 

  

 Assim, suas histórias, a partir do contato com as imagens do livro, surgiram 

naturalmente — todas ligadas ao elemento água. O Rio Paraíba do Sul foi citado por mais de 

um participante, de onde alguns retiravam areia para sobreviver, ao passo que outros 

relembravam de seus momentos de lazer. 

 O objetivo deste encontro foi o de estimular o resgate à vida, que nasce a partir da 

água e do cuidado, como ocorre no trato com as sementes. Neste contexto, foram aproveitados 

elementos que pareciam não ter mais qualquer utilidade (folhas secas), transformando-os. 

 Muitos relatos surgiram, como dito acima: 

 João 5 falou: “Eu tirava areia lavada do rio Paraíba do Sul, em Campos. O rio 

desembocava em Grussaí. Ele ainda era limpo.” 

 João 3 seguia contando: “No rio Paranapanema, no Paraná, eles tiravam areia com 

máquinas; se chamavam dragas...” 

 João 5 completava: “No rio Sarapuí, eu tirava areia, pegava peixe barrigudinho... 

sustentava minha família com a areia do rio.” 

 João 1 também tinha o que falar do Rio Paraíba: “Eu pulava da ponte no rio Paraíba 

do Sul, mas não sabia nadar; só sabia mergulhar”. 

 Enquanto isso, João 3, lembrando de sua vida na Bahia, rememorava: “Eu pescava 

lula no mar, na Bahia, em Santa Cruz de Cabrália, onde eu morava. Vendia as lulas para um 

restaurante argentino e garantia o sustento da comunidade que eu morava.” (sic) 

 Após compartilharem as histórias, foi apresentado um curta metragem que tem como 

título “Preserve a Natureza”, onde são exibidas imagens de preservação e destruição da 
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mesma.  Estimulou-se uma discussão sobre o tema e eles trouxeram, mais uma vez, as 

necessidades do cuidado com a vida e, dentro deste espírito, começaram a construir mandalas 

com vários tipos de sementes, folhas secas, cascas de árvores.  

  

3.6.4 – MANDALAS: O RITO DE RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO INTERIOR 

 

A mandala, imagem simbólica da totalidade da psique contribuiu para a restauração do 

espaço interior dos integrantes e ao mesmo tempo como extensão exterior deste mesmo 

espaço, restabelecendo assim, o “religare” homem / natureza fundamental para a restauração 

de uma imago mundi saudável.  

 Ao mesmo tempo, as mandalas foram a concretização do ritual do círculo estabelecido 

desde os primeiros encontros, permitindo que cada homem internalizasse o círculo e marcasse 

seu próprio centro. 

 

 
 Imagem 30                                        Imagem 31 

 
 
 Seguimos a nossa proposta com as mandalas. Enquanto trabalhavam, contamos 

histórias da festa da colheita, dos grãos e do trigo, materiais que as compunham. 

 Ao terminarmos, João 4 fez questão de tirar foto ao lado de sua mandala. 

  



 lii

 
                       Imagem 32 

  

 Muitos sentiram a necessidade de fazer mais de uma, como foi o caso de João 3 e 

João 5. 

 

          
Imagem 33                                                             Imagem 34 

 

3.6.5 – O RITO DE FAZER E COMPARTILHAR O PÃO 

 

 Dando prosseguimento ao trabalho com as sementes, surgiu a possibilidade de 

compartilhar o pão, retornando ao assunto do cuidado com a semente e de sua conseqüente 

transformação em alimento. 
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Imagem 35 

 

 Como em todas as atividades, foi feito o ritual do círculo, dirigindo uma meditação de 

canalização de bons fluídos para as mãos que ali iriam produzir o pão. Em seguida, aconteceu 

o “rito das águas”, quando as mãos de todos do grupo foram lavadas, como um ato de 

purificação. 

 Ao entrar em contato com a massa do pão, que é similar à argila, material que afeta 

positivamente o grupo, histórias foram lembradas e contadas. “Amassar o pão é como 

amassar o barro”. Concordando com Bachelard (1991). 

A união da água e da terra dá a massa (...) a massa nos parece ser o esquema do 
materialismo realmente íntimo em que a forma é excluída, apagada, dissolvida. A 
massa levanta pois problemas do materialismo sob formas elementares, já que ela 
desembaraça nossa intuição da preocupação com formas. O problema das formas 
coloca-se então em Segunda instância. A massa proporciona uma experiência 

inicial da matéria. 
 Na massa a ação da água é evidente. Quando a amassadura continuar, o 
operário poderá passar à natureza especial da terra, da farinha, do gesso; mas no 
início do seu trabalho, seu primeiro pensamento é para a água. É a água que 
constitui sua primeira auxiliar (...) a água é sonhada sucessivamente em seu papel 
emoliente e em seu papel aglomerante. Ela desune e une. 
 A água “tempera os outros elementos”. Destruindo a secura _ obra do fogo _ 
ela é a vencedora do fogo, tira do fogo uma paciente desforra; aplaca o fogo em 
nós, ela abranda a febre. Mais que o martelo, ela aniquila as terras, amolece as 
substâncias.   
 E, depois, o trabalho da massa continua. Quando se conseguiu penetrar 
realmente a água na própria sustância da terra esmagada, quando a farinha bebeu a 
água e quando a água comeu a farinha, então começa a experiência da “ligação”, o 
longo sonho da “ligação”. 
 Esse poder de liga, substantivamente, pela comunhão de vínculos íntimos, o 
operário, sonhando sua tarefa, atribui-o ora à terra, ora a água.. 
(...) Na amassadura não há mais geometria, nem aresta, nem corte. É um sonho 
contínuo. Ë um trabalho em que se pode fechar os olhos. Ë, pois, um devaneio 
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íntimo. E depois ele é ritmado, duramente ritmado, num ritmo que toma o corpo 
inteiro. É, portanto, vital. Tem a característica predominante da duração: o ritmo. 
 Os verdadeiros trabalhadores são os que puseram a “mão na massa”. Têm a 
vontade operosa, a vontade manual (...) 
 A pasta produz a mão dinâmica (...) É um órgão de energias e não mais um 
órgão de formas. A mão dinâmica simboliza a imaginação da força. 
 Meditando os diversos ofícios que amassam, compreenderíamos melhor a 
causa material, veríamos suas variedades (...) todo trabalho com massas leva à 
concepção de uma causa material realmente positiva, realmente atuante. Há nele 
uma projeção natural. Há nele um caso de pensamento projetante que transporta 
todos os pensamentos, todas as ações, todos os devaneios do homem para as coisas, 
do operário para a obra (...) [ leva em conta a projeção dos sonhos, não apenas a 
projeção do pensamento] (...). (p. 109, 112, 113). 

 

        
Imagem 36     Imagem 37 

 

 Enquanto a massa do pão encontra-se reservada (para crescer), o grupo criava com 

elementos que compunham o pão — açúcar mascavo, frutas secas e passas — desenhos em 

cartolina colorida.  

 

 
Imagem 38 
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 Como desfecho deste encontro, foi realizada uma comunhão entre os participantes que 

abençoaram os pães antes de partilhá-los, numa forma de consagração entre os companheiros 

— cuja etimologia vem do compartilhar o pão durante jornadas perigosas.   

 

 
Imagem 39 

 

De mãos dadas e em círculo em volta dos pães, agradecemos a oportunidade daquele 

encontro, partilhando os frutos do trabalho com todos os membros da casa. 

 

3.6.6 – O RITO DE ORDENAR 

 

Este encontro objetivou a valorização do trabalho do grupo e a organização do 

material, propiciando um momento de reflexão sobre a organização interna de cada um e a 

cooperação — muitas vezes essencial — para atingir um objetivo. 

 

 
      Imagem 40 
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 Neste sentido, a readequação do espaço onde os encontros arteterapêuticos eram 

realizados, compreendido por sala e armário (cedido pela direção da Instituição), foi o foco 

deste resgate à organização e ao cuidado. 

 Todos participaram com entusiasmo do trabalho. Etiquetas foram colocadas em todas 

as cestas, relacionando o material que continham. Foi debatida a importância de procurar 

manter arrumados os espaços, bem como a conquista dos mesmos. 

 O resgate da organização do espaço contribui para uma organização interna, através 

das quais novos valores e prioridades são construídos. 

        

 

            Imagem 41 

 

3.6.7 – O RITO DA SEMEADURA 

 

  
Imagem 42 
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 O Cultivo estimula a atitude de cuidado a terra e na vida, para que sejam colhidos bons 

frutos.  Ao identificar que os integrantes do grupo possuíam em sua natureza o contato com a 

terra, tentamos em um pequeno espaço, proporcionar este contato novamente a estes homens, 

que estavam tão distantes, desenraizados desta terra. Organizamos assim, com caixas de 

isopor sementeiras. 

 

 

 Imagem 43 

  

 Neste contexto, abordamos o cuidado como um “religare” a estas raízes, pois cuidar 

de si é cuidar de sua terra, de seu sustento, de sua vida. Apresentamos para que assistissem o 

curta metragem Ilha das flores. Este filme aborda aspectos relativos ao lugar do cidadão 

dentro da sociedade, como sua sobrevivência. A narrativa mostra a contradição de um sistema 

capitalista que gera renda e lucro para uns, e outros são excluídos e vivem à margem da 

sociedade. Tais pontos contidos no documentário serviram de reflexão para este migrantes, 

que ao deixar sua terra encontram-se fadados à esta realidade. 

 A partir da exibição muitos relatos surgiram munidos de lembranças e reflexões à 

respeito da real situação em que se encontram. 

 João 3 relatou que, por muito tempo na vida dele, a terra foi o seu sustento.  Ao morar 

numa comunidade hippie na Bahia. Plantavam e vendiam para subsistência. 

 João 2  comentou que durante muito tempo vendeu jornal e com isso conseguia se 

manter.   

 João 4 falou do seu desejo de retomar os trabalhos que já fez com rolinhos de pedaços 

de jornal, dentre eles, cestas, porta-retratos, etc. 

Percebemos que as imagens do filme despertaram em cada um na consciência de 

trabalhar a terra, de semear e se plantar para não precisar pegar comida no lixo, situações 

vivida por alguns destes migrantes, que ao presenciarem a realidade da cidade, passaram pela 

necessidade de recorrer ao lixo.   
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Em seguida, iniciamos o processo de plantio das sementes que levamos.  A energia 

agradável foi surgindo quando começaram a sentir com as mãos a terra, a entrar em contato 

com sua textura e seu cheiro. Proporcionando o resgate desta terra, tão distante, tão intensa na 

vida daqueles homens que ali estavam. Relembraram as técnicas de plantio, as trocas de 

experiências entre o grupo foram surgindo. 

 
          

             
 

Imagem 44               Imagem 45 
 
 
3.6.8 – UM ENCONTRO COM AS RAÍZES DA NATUREZA 

 
Ao percebermos que o resgate dos encontros anteriores mobilizou a todos do grupo, 

propusemos um passeio a um lugar que promoveria o encontro destes homens com a terra, a 

natureza, tão enfatizada, e ao mesmo tempo tão distante da atual realidade destes migrantes 

desenraizados, o Jardim Botânico.   
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Imagem 46 

 

 
Imagem 47 
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 Este passeio teve uma conotação mágica para todos que ali estavam, a sensação de 

liberdade — pois encontram-se dentro da casa de recuperação — e a possibilidade de se 

energizar com os pés descalços na terra, e seu  aroma deu a eles a esperança de dias melhores. 

 

 
Imagem 48 

 João 2  lembrou do tempo em que trabalhou perto do Jardim Botânico e ficou 

sensibilizado com esta lembrança e comentou sobre a saudade de sua liberdade. 

 O grupo se energizou mais ainda ao abraçar a árvore (raiz) mais larga que havia no 

parque, levando para seu caminhar estas experiências... 

 
 Imagem 49 
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3.6.9 – UM RITUAL DE MEMÓRIAS 

 
Neste momento inicia-se a fase final de nossos encontros, onde será realizado um 

trabalho conjunto pelos integrantes. 

 

 
 

Imagem 50 
  

 Esta etapa final tem como objetivo resgatar e perceber o que se construiu nestes meses 

de convivência. Portanto, estaremos aí comprovando o que já vínhamos percebendo, a 

necessidade de cuidar e de construir algo próprio, uma vez que neste momento, estes homens 

se encontram desenraizados de sua origem e de uma vida digna. 

  

    
Imagem 51            Imagem 52 

 Foram realizados constantes encontros, mas um em especial, teve como finalidade a 

escolha do material a ser utilizado e o que seria feito.  Depois de algumas sugestões, surgiu a 

idéia de um painel de fotos feito de material reaproveitado (papelão e jornal). Satisfazendo 
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principalmente João 1, pois não se conformava com a quantidade de fotos tiradas. Pensava 

que nunca teria a oportunidade de vê-las. 

 Cada lateral do mural foi construída por um integrante, aplicando os materiais que 

mais gostaram de trabalhar. Enquanto a base das fotos (centro) foi criada em conjunto por 

seus integrantes. 

 

        
Imagem 53                          Imagem 54 

 

 
Imagem 55 
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 Este mural foi construído pelo grupo, segundo eles, com a finalidade de poderem estar 

sempre admirando os momentos agradáveis que tiveram ao nosso lado, e também para 

deixarem exposta a satisfação deles, perante as pessoas que ali entravam para visitá-los. 

 

 
            Imagem 56 

  

 “Então, é assim que tem que ser...” Após dias e dias de convívio, este dia teria que 

chegar. Mas chegou com muita alegria, embora a saudade não fosse capaz de escapar. 

Chegou, porque é necessário e saudável vivermos novas etapas da vida, assim como foi o dia 

em que aqueles homens e eu tivemos a coragem e curiosidade de nos embrenharmos pelo 

novo, algo desconhecido — nossos encontros de arteterapia. Chegou para que esses homens e 

eu pulássemos mais uma página destas vastas e ricas histórias, e ganhássemos liberdade. 

 No entanto, não consideramos esta etapa como fim e sim como um começo, ou 

recomeço, para que estes resgates poéticos e muitas vezes doloridos façam a diferença na 

nova vida desses guerreiros, sofridos mais acima de tudo esperançosos. 
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CAPÍTULO 4 

 

4.1 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Ao trabalhar com este grupo de migrantes, observei que a questão psicodinâmica 

central apontava para a necessidade de cuidado com as raízes e com a reconstituição de um 

espaço sagrado — fonte de bem–estar, respeito e significado. 

 Tratando-se de perda de um espaço físico — o sair da própria terra para reconstruir 

suas raízes em outro lugar — e de um espaço interno — a perda da conexão das raízes — 

considerei, apoiada em Eliade, que a ênfase em diversos rituais, possibilitaria o “religare” 

com suas raízes, reconstruindo a sacralidade de seu espaço interno. 

 Estabeleci, então, dois ritos básicos que acompanharam todo o processo — o ritual do 

círculo — estabelecendo um têmeno que delimitava o espaço da práxis grupal — e o ritual do 

fogo — que procurava estabelecer, simbolicamente um centro, uma direção e um convite à 

transformação. Os dois ritos preparavam o grupo e a arteterapeuta para o encontro com o 

material simbólico configurado ao longo do processo. 

 Observei, ainda, que a partir da constância da realização destes rituais, o grupo 

apresentou maior foco perante os encontros — em contraste com a dispersão das sessões 

iniciais. Isto pôde ser observado inclusive, na aparência dos integrantes, que passaram a 

apresentar maior cuidado com a aparência, para participarem dos encontros. 

 Os ritos do círculo e do fogo, segundo pude perceber, proporcionaram a proteção 

necessária para que cada integrante pudesse entrar em contato com suas imagens interiores e, 

principalmente, pudessem compartilhá-las comigo, com os demais integrantes. Tal fato 

demonstrou a possibilidade de formação de novos vínculos afetivos, ou seja, do 

estabelecimento de uma comunidade. 

 O contacto com a terra — ao fazer uma horta no pátio da instituição —, o passeio ao 

Jardim Botânico — possibilitando o contacto com a grama verde —, o fazer do pão e a 

interação destes homens com a importância do reciclar, reaproveitar e reutilizar materiais 

desenvolveu a percepção de novas possibilidades, uma vez que os estímulos criados os 

levaram ao resgate do passado e a um conseqüente vislumbre do futuro (ao saírem dali). 

 Logo no início, foi explicitada, pelas arteterapeutas, a preocupação com a preservação 

da identidade dos integrantes do grupo. No decorrer dos encontros, contudo, a curiosidade e a 

vontade de ser fotografado, ao lado de seus trabalhos, criaram um ambiente descontraído e, ao 
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mesmo tempo, saudoso. Para o grupo, aqueles momentos documentados tinham uma 

importância particular, pois seria a partir destas fotos que todos teriam a oportunidade de 

resgatar um pouco do que viveram e conviveram. 

 A criatividade potencializa o homem, proporcionando a melhora na sua auto-estima, 

uma vez que fortalece a percepção de sua capacidade em lidar com dificuldades ou com o 

desconhecido. A aceitação de estímulos e desafios contribui na ativação de núcleos saudáveis 

de cada indivíduo. 

 Percebi e aprendi que o processo arteterapêutico é transformador em sua simplicidade, 

cabendo ao arteterapeuta afinar sua escuta sensível às histórias que o grupo conta, mesmo que 

estas não sejam em um primeiro momento, expressas em palavras. As imagens contaram 

histórias de desenraizamento e também possibilitaram o reenraizar. 

 O processo de criar um têmeno para que as imagens se configurassem, demonstrou 

que estas, ao se materializarem, proporcionavam o resgate da memória e o suporte para a 

narrativa das experiências significativas para os integrantes do grupo. Esta troca é condição 

para o estabelecimento de uma comunidade, para o exercício da cidadania, considerado pela 

OMS como uma das condições de saúde plena. 

 Como recomendação e contribuição, sabendo que este trabalho não esgota o tema, 

gostaria de ressaltar a importância de estudar mais sobre o ritual na prática arteterapêutica, 

não só cuidando e reverenciando o espaço no qual ela se configura, mas sabendo que temos a 

nossa disposição práticas arteterapêuticas, ancestrais oriundas de ritos — como ficou 

demonstrado no uso ritualístico do círculo e do fogo — utilizado com eficácia pela 

humanidade ao longo dos tempos.  
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