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Os rituais revelam os valores no seu nível mais profundo e os
homens expressam no ritual aquilo que os toca mais
intensamente e, sendo a forma de expressão convencional e
obrigatória, os valores do grupo é que são revelados. Vejo no
estudo dos ritos a chave para compreender-se a constituição
essencial das sociedades humanas.
Victor Turner (1974)

RESUMO

Este trabalho busca refletir sobre a contribuição do resgate de rituais e de suas
regras no processo arteterapêutico com um grupo de crianças de nove e dez anos
em situação de vulnerabilidade social. Neste contexto, os rituais podem ser
considerados como fatores determinantes no desenvolvimento e fortalecimento da
identidade, na adequação destas crianças no seu contexto cultural e social, iniciando
pela própria instituição em que estão acolhidas. O estudo desenvolveu-se a partir da
abordagem Junguiana, abrangendo alguns aspectos do estudo de mitos, ritos,
regras e ritmos. Foi complementado pelo estudo do desenvolvimento do ego, da
construção da identidade, finalizando pela ilustração com dados da casuística onde
é feita a ligação dos rituais e o processo vivido pelas crianças durante o percurso do
estágio arteterapêutico, sinalizando sua importância para facilitar benéficas
transformações.

Palavras-Chave: arteterapia; criança; vulnerabilidade social; mito; rito; identidade.

ABSTRACT

This works presents the contribution to the rescue of rituals and its rules, through the
art therapy process in a group of socially vulnerable children of nine and ten years.
Rituals, in this context, are considered a determining factor in the development and
strengthening of the identity and in the adequacy of these children in the cultural and
social context, beginning with the institution in which they are accepted. The study is
developed from the Jungian approach covering the study of myths, rites, rules and
rhythms. It was complemented by the study of ego development and by the
construction of identity, and ends analysing the data of the casuistry, connecting the
rituals and the processes experienced by children during Internship period, signaling
its importance to provide beneficial changes.

Key Words: art therapy; children; social vulnerability; myth; rite and identity.
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APRESENTAÇÃO

- O que é uma memória? – perguntou.
- Algo quente, meu filho, algo quente.
- Algo bem antigo, meu caro, bem antigo.
- Algo que o faz chorar, meu menino, algo que o faz chorar.
- Algo que o faz rir, meu querido, algo que o faz rir.
- Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro... E então ela começou
a lembrar (...).
Guilherme Augusto Araújo Fernandes

Nasci no interior do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Itaperuna. Era
uma casa gostosa, com pé de mangueira, abacateiro e galinha no quintal.
A varanda e o quintal de minha casa são lembranças inesquecíveis. Muitas
brincadeiras ali rolavam, os bolinhos, os batizados das bonecas eram uma
constante, a rua também era lugar de encontros e divertimentos, todos os dias.
Dona Benta e seus contos encantavam-me. Lembro-me de quando íamos
para a casa da minha avó e ela ficava conversando com a gente, enquanto fazia
comida no seu fogão à lenha, depois descíamos para o porão de sua casa e
brincávamos. Que lembrança gostosa!
Outra coisa boa da minha infância eram as férias e o réveillon. No dia trinta e
um de dezembro eu ia dormir pensando em acordar cinco horas da manhã para ver
a Estrela Dalva e depois sair para viajar, pois passávamos um mês de férias em
alguma praia. Isto era bem divertido e prazeroso.
O tempo foi passando e um belo dia na escola, após prazerosas férias,
escrevi uma redação contando minhas emoções e experiências sobre a viagem que
tinha acabado de fazer. Para minha decepção, ao entregar a redação, a professora
criticou-a na frente de toda turma. Não preciso dizer que carreguei este trauma por
toda minha vida. E, assim, bloqueei-me totalmente na escola, na relação com os
amigos e de uma forma que ninguém percebia e nem imaginava. Era um silêncio e
uma paralização interna. Aí então começou uma tristeza e uma insatisfação. Acho
que realmente eu calei-me e “desamei”-me. Os encantos da minha infância foram
embora.
Depois daí, críticas e comparações foram uma constante na minha vida. E na
escola a dificuldade de aprender era tanta que eu olhava e pensava um monte de

coisas que nem sabia se era possível, só pensava. Achava que a educação teria
que ser de outra forma, teria que ser pelo corpo, mas só pensava... Afinal que corpo
era este que eu, lá do interior, nada sabia?
Sei que a busca pelo o que é mais humano e livre sempre esteve dentro de
mim, porém desconfortável, desorganizado, e nada expressivo.
A procura por uma profissão também, foi sempre uma constante em minha
vida, assim como a espiritualidade. Fui fazer Educação Física, mas queria fazer
psicologia; lá encontrei o folclore, a teoria holística do corpo, e um primeiro contato
com a Arteterapia, num encontro meio sem entender o que era, porém bem
interessante. Isto em 1989. Mas não encontrei-me como profissional desta área.
Depois queria fazer Terapia ocupacional e acabei fazendo Fisioterapia, pois já
estava trabalhando numa clínica de Fisioterapia. Queria fazer formação de dança na
Angel Viana, mas ouvindo os outros, acabei fazendo só o último ano de terapia
através da dança.
A arte é uma descoberta nova, que experimento hoje, pois nunca tinha me
permitido experimentar, devido ao fato de eu sempre me achar sem talento. Na
verdade, o que estou tomando posse hoje, através da Arteterapia, é do meu
processo criativo, e isto sempre foi uma busca incessante minha. E o melhor de
tudo, é que através do meu trabalho de terapeuta corporal, reunindo a arte, estou
tendo o retorno de estar estimulando o potencial das pessoas que atendo, e isto está
sendo fundamental para mim e para elas.
No meio de todos estes processos de trabalho, eu me casei. A gravidez só
veio depois de onze anos, foi muito difícil e com muita depressão. Fui carregando
esta depressão por todo este período. Uma sensação de vazio enorme no útero e
que foi até o ano de 2012, quando fiquei muito mal, depois da retirada do útero e do
ovário que ainda me restava.
Após a descoberta de que eu tinha retirado um câncer encapsulado deste
ovário, no primeiro momento, o meu mundo desabou e não tinha forças para nada,
Senti-me desfalecida. Sabia que tinha vários medos, mas não sabia como vencê-los.
F oi um ano de muita dor física e da alma. O meu corpo modificou-se ficando sem
forma, e perdi a referência de seu contorno. Foi a partir deste corte em meu corpo e
minha vida que, depois de um tempo, enfim, após várias outras tentativas passadas,
fui fazer a formação em arteterapia, e está fazendo toda a diferença na minha vida.

Agora, chegando no trabalho final, com muitos conflitos, dúvidas, vários
temas escolhidos, descartados e uma quase desistência em relação à monografia,
vivi uma situação forte no estágio, quando percebi a necessidade de trabalhar mais
com regras e limites. Acabei encontrando um esquema feito por mim, em outubro de
2014,

descrevendo

a

necessidade

de

limites,

aceitação,

respeito,

cuidado/amorosidade, como possibilidades de descoberta de diagnóstico e que
nestes elementos permeavam ritos de passagem e a identidade a serem resgatados.
Paralelamente ao estágio, em outro trabalho que realizo desde 2011, um
grupo de roda de histórias, após um intervalo de tempo, voltamos com o “Ritual do
Pão”. E ao elaborarmos e estudarmos sobre o “ritual”, fomos pesquisar qual o real
sentido deste, e então descobri várias relações com os símbolos que apareceram
para mim desde que começamos a fazer o processo da monografia.
Ao pesquisar ritos e sua importância, fui percebendo que ritos e regras
complementam-se e que o “ritual reforça o mito”, trazendo um sentido maior para a
nossa vida. Fui sentindo-me mais inteira e mais confiante em relação à escolha do
tema e aos trabalhos que venho realizando, que na verdade são extremamente
ritualísticos. Pude também entender porque na primeira imagem feita sobre a
monografia eu havia escrito: “histórias, rituais, músicas de trabalho e pão” e o porquê
de um jarro escolhido em uma feira da praça XV, em aula externa, para configurar
ideias e imagens sobre a monografia.
O encontro com este tema fez para mim um grande sentido. Ao voltar para o
início desta apresentação, reconheci que os rituais estavam presentes como
primeiros e marcantes elementos de minha vida, lá na infância. Percebi também que
ao deparar-me com as críticas distanciei-me destes ritos durante a vida e isto
causou-me muitos danos corporais, na alma e nos meus posicionamentos na vida.
Mas agora minha proposta é ajudar crianças a encontrarem-se e não deixarem-se
distanciar do que realmente importa. E quem sabe o que realmente importa para
elas?! Só elas poderão descobrir. E no caso deste trabalho, poderá ser descoberto
através dos rituais vividos pelo processo arteterapêutico.
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INTRODUÇÃO

Esta monografia teve como propósito pesquisar sobre a importância dos
rituais integrantes do percurso arteterapêutico, para fortalecer o desenvolvimento da
identidade da criança e sua adaptação na sociedade.
Como hoje, muitos dos rituais familiares perderam-se, o tempo de convívio
dos pais com os filhos está diminuido e sem muita inteireza nestes momentos de
encontro. O almoço, o jantar, o café da manhã e até o fato de colocar o filho para
dormir seriam momentos ritualísticos de troca de experiências, de reorganizar
relações, de incorporar um real sentido da vida familiar, transmitindo valores,
atitudes e objetivos. Estes, porém, na maioria das vezes, não vêm sendo
vivenciados nesse núcleo desta forma, levando ao grande problema: crianças
desajustadas na família, escola e na sociedade de forma geral. O que desdobra-se
em dificuldades para a criança afirmar-se como um indivíduo único e ao mesmo
tempo social, causando muitos conflitos interpessoais pessoais e institucionais como
é visto com frequência na atualidade.
Encontra-se na obra de Neumann (1995), Laranjeira (2011), Canoso (2010), a
importância do papel do pai como representante da lei, da ordem e limites através
das normas e regras, e da mãe com o papel de cuidadora, protetora e organizadora
de emoções. Nos rituais, poderão estar contidos estes dois aspectos simbólicos
arquetípicos de pai e mãe, cumprindo assim a função ritualística ordenadora e
integradora da vida pessoal, social e cultural.
Eliade (2013, p. 33) colabora com este pensamento quando afirma: “[...] o
sagrado revela a realidade absoluta e ao mesmo tempo torna possível a orientação
– portanto, funda o mundo, no sentido de que fixa os limites e, assim, estabelece a
ordem cósmica”.
O ritual faz tornar todos os atos da vida sagrados. Ver a matéria além do
simples objeto é viver uma relação sagrada com esta. Cada ato no núcleo familiar
deveria ser sagrado, a fim de recuperar a união do corpo e objeto físico com outra
dimensão, mais transcendente e vital.
Como estes momentos ritualísticos quase não são mais possíveis no âmbito
familiar, a proposta é que o ritual experimentado e vivenciado através da arteterapia
favoreça e fortaleça o contato de crianças em vulnerabilidade social, com as
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estruturas necessárias para a construção de sua identidade, visto que este
movimento é vivido em todo o contexto do trabalho arteterapêutico. Deste modo,
tanto antes, como durante e depois das sessões, onde

as preparações, o

desenvolvimento e o fechamento tem este propósito fundamental, os ritos poderão
ser benéficos.
Neste contexto, este trabalho irá abordar aspectos do processo que possam
esclarecer e fundamentar o tema estudado.
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa, elabolando um documento
que procurasse mostrar a importância dos rituais para o fortalecimento da identidade
das crianças, complementado por aspectos da casuística desenvolvida no campo do
estágio supervisionado, com um grupo de crianças em situação de vulnerabilidade
social.
O estudo foi dividido em cinco etapas. Na primeira, foi feito o levantamento do
referencial teórico pertinente para essa pesquisa, com o intuito de mapear e discutir
com certa profundidade o foco desse estudo.
A segunda etapa destinou-se à leitura pormenorizada do referencial teórico
previamente selecionado, assim como à análise de documentos pertinentes à
pesquisa. Essa leitura, em alguns momentos, levou à busca de novos referenciais,
aumentando o número de leituras anteriormente previstas.
A terceira etapa constituiu-se na análise dos dados coletados, tanto na
bibliografia quanto na documentação, com o objetivo de compreender, esclarecer,
validar ou refutar os objetivos iniciais do estudo. Esta etapa foi a que maior tempo
despendeu da pesquisadora, tendo em vista o entrecruzamento de dados, que se
tornou obrigatório para um melhor entendimento do fenômeno em análise.
A quarta etapa procurou traçar um perfil do “locus” da pesquisa. Para isso, o
capítulo um abordará alguns aspectos referentes aos temas: mito, ritos e regras e a
relação destes com a arteterapia.
No segundo capítulo será abordado o tema da arteterapia, conceituando-a e
contextualizando-a, assim como mostrando seus objetivos, o desenvolvimento do
processso, os símbolos, a preparação do espaço terapêutico e as modalidades
expressivas com seus objetivos e funções.
No terceiro capítulo são descritos fundamentos básicos da Psicologia
Analítica, descrevendo alguns conceitos fundamentais da estrutura da personalidade
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segundo Jung, pois fundamenta-se neste modelo teórico o processo arteterapêutico
utilizado.
O quarto capítulo buscará uma relação entre os temas: a criança, fases do
desenvolvimento do ego, construção de identidade e a importância dos rituais como
recurso na arteterapia.
Finalizando o quinto capítulo, apresenta a casuística do estágio, e sua relação
com o tema desenvolvido.
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CAPÍTULO I

MITOS, RITOS E REGRAS

Imagem1- Os sonhos de um povo os mitos de criação

Disponível em: https:// tenhaumatoalha.wordepress.com/2013.

Os Ritos são extremamente complexos e símbólicos, evocando mitos,
permitindo com que nos voltemos para um contato interior cada vez maior. Todo rito
é constituído de símbolos, regras, ações diversas e segue um determinado ritmo,
ajudando na estabilização da estrutura dos sistemas de crenças, unindo-as a um
sentido muito mais profundo, para além do simples objetivo material destas ações.
Para um melhor entendimento sobre os rituais, este capítulo irá abordar
analiticamente os componentes existentes no seu desenvolvimento, e algumas
relações possíveis com o processo da arteterapia.

1.1 MITOS

Os deuses criaram o homem e o mundo, os heróis civilizadores acabaram a
Criação e a história de todas as obras divinas e semidivinas está
conservada nos mitos. Reatualizando a história sagrada, imitando o
comportamento divino, o homem instála-se e mantem-se junto dos deuses,
quer dizer, no real e no significativo.

Eliade
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Imagem 2 – Deusa Gaia mãe terra

Disponível em: https ;//meenaskshisuri.wordpress.com/2011/07/27/everything-you-see-in-gaia/deusagaia-mae-terra-todos-nos-64

Por meio dos mitos e seus símbolos, as histórias antigas vão sendo
redescobertas e consideradas de muito valor para a evolução da humanidade, pois
remetem ao sagrado, algo que vai além deste mundo unicamente material e
profano. O mito é a história viva dentro do inconsciente coletivo da humanidade, e
através do sagrado traz um significado profundo e um real sentido para esta
existência. Assim, o mito ativado através da produção simbólica faz uma
reconciliação do indivíduo com o mundo, levando-o à unidade psíquica.
As imagens, os simbolos e seus mitos têm como função responder a uma das
necessidades da psique, revelando aspectos secretos do ser, de sua alma, sendo,
então, o mito funcional, quando permite um equilíbrio da psique, transformando-se
ao longo da vida através destes encontros.
Os mitos mais básicos para o ser humano são os da origem ou criação do
universo e também a origem e criação do homem. Von Franz (apud Almeida, 2010,
p. 31) “[...] aponta que os mitos de criação falam do despertar da consciência no

22

indivíduo e na cultura [...]”. E complementando este aspecto Eliade (2000, p. 8)
descreve que “[..] o mito é – ou foi, até recentemente - “vivo”, no sentido de que
fornece os modelos para a conduta humana, conferindo, por isso mesmo,
significação e valor à existência [...]”.
Esta transformação da psique através do contato e consciência pelo mito,
acontece quando ocorre uma organização interna de sentimentos reencontrados
através destas narrativas. A consciência é tocada pelo inconsciente, trazendo à tona
sentimentos enraizados e guardados neste espaço atemporal. O mito pessoal ou
interno tem muitas faces, ajudando a organizar a sensibilidade do indivíduo no
mundo, e repetindo-se quantas vezes for preciso até que se diluem por terem
cumprindo a sua função. Por meio deste contexto simbólico, vão traduzindo-se os
fenômenos profundos da mente onde está guardada a memória de uma
ancestralidade, com um conhecimento muito primitivo, ou seja, um saber antigo da
humanidade e traz com este conteúdo, muita fé. Faz então um religare de uma
forma atemporal, reunindo o passado com o presente, totalmente vivo no
inconsciente coletivo da humanidade.
Para Eliade (2000, p. 11) não seria fácil encontrar uma definição de mito
aceita pelos eruditos e pelos especialistas, mas não deixa de descrever o mito de
sua forma, com uma definição que apesar de considerar imperfeita diz que:
O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no
tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. [...] o mito narra como,
graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a
existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento. [...] Ele
relata de que modo algo foi produzido e começou a ser. O mito fala apenas
do que realmente ocorreu, do que se manifetou plenamente. [...] Em suma,
os mitos descrevem as diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do
sagrado (ou do”sobrenatural) no Mundo. É essa irrupção do sagrado que
realmente fundamenta o Mundo e o converte no que é hoje. E mais: É em
razão das intervenções dos Entes Sobrenaturais que o homem é o que é
hoje, um ser mortal, sexuado e cultural.

Esta descrição a respeito do mito mostra como ele é verdadeiro e traz muitas
respostas e sentido à vida, através de suas histórias desde a criação do mundo,do
homem, da morte, dos heróis, dos deuses entre outros que estão todos no
inconsciente, e assim permite uma compreensão e clareza dos fatos e seus
significados da vida. Este apresenta-se além da razão e do ego formado, de uma
forma espontânea na psique.
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Para Eliade (2000) o mito tem uma função muito importante na propagação
de perfeitos modelos de rituais e atividades humanas de grande peso. É que
juntamente, a compreensão do homem de suas sociedades primitivas, traz também
a compreensão de todos os ritos de alimentação, educação, arte, sabedoria,
casamento entre outros.
Os mitos são compostos por um conjunto de símbolos, esquemas e
arquétipos, sendo um modelo para todas as criações. Jung (apud Carneiro 2010, p.
39), denominou arquétipo como:
Imagens que se encontram no inconsciente coletivo. São conteúdos e
modos de comportamento que são idênticos em todos os seres humanos,
constituindo, portanto, um substrato psíquico comum de natureza psíquica
suprapessoal que existe em cada indivíduo.

Os símbolos revelam aspectos mais profundos da realidade, transcendendo
qualquer conhecimento e neles estão contidos os esquemas e arquétipos dentro de
um todo maior que é o mito, com uma função integradora e revelando as realidades
mais secretas ser humano. O símbolo permite ao homem sair de uma situação
individual e para um todo maior, geral e universal.
O mito então é uma história verdadeira, uma energia viva com uma narrativa
que contém uma explicação do porque que as coisas acontecem. E todos estes
mitos se encontram no mais profundo da alma Humana. Seus deuses, suas deusas
possuem um espaço sagrado dentro de cada um.
Eliade (2013, p. 166) fala que o homem moderno “a-religioso” dessacralizou o
mundo vivido pelos seus ancestrais e antepassados adotando um comportamento
oposto aos deles, libertando-se de suas supertições. Mas em si ainda “[...] carrega
uma “mitologia Camuflada” e numerosos ritualismos degradados [...]”.
Segundo Campbell (2006, p. 6), os rituais evocam os mitos e o mito ajuda a
alinhar sua mente com a situação de estar vivo mostrando-lhe o que é a experiência
vivida. Como exemplo o autor cita: “O que é o casamento? O mito lhe dirá o que é o
casamento. É a reunião da díade separada. Originalmente, vocês eram um. Vocês
agora são dois, no mundo, mas o casamento não é senão o reconhecimento da
identidade espiritual”.
Autores como Eliade (2013); Somé (2007); o próprio Campbell (2006) relatam
vários ritos ancestrais de passagem e iniciação, demonstrando sua importância no
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sentido de vencer um obstáculo, transformando-os em ritos, e que pela experiência
vivida, ao sacrificar algo em si, constrói-se uma nova forma de existência.
Se o homem moderno, em sua maioria, banalizou ou dessacralizou os rituais,
estes perderam-se tornando a vida humana sem um sentido profundo, o que faz a
existência do homem também tornar-se sem sentido, e sem um objetivo maior, pois
a psique profunda tem sede de rituais para se desenvolver, e quando faltam estes
rituais ela busca outras alternativas, desvirtuando-as e levando a resultados
destrutivos. (ZOJA, 1992)
Campbell (2006) refere que os mitos têm basicamente quatro funções, sendo
a primeira uma função mística, falando da maravilha que é o universo, da maravilha
que é o ser, despertando um sentimento de assombro diante o mistério da vida e do
ser. A segunda é de cunho explicativo e científico, mostrando e falando através da
ciência como, por exemplo, como é a forma do universo. A terceira função é de
cunho social, dando suporte e validando uma ordem social, fazendo valer uma
variedade de mitos de acordo com circunscrições geográficas. Nesta função
acontece uma adequação dos indivíduos de uma determinada cultura a uma
determinada ordem moral e social bem específica, mantida e fortalecida através dos
rituais e dos símbolos daquele local. A quarta e de maior importância para o autor, é
a função pedagógica, fornecendo meios interiores para ajudar o indivíduo a
atravessar os vários estágios da vida, mostrando formas de como viver os aspectos
humanos e pessoais desta vida em diferentes circunstâncias.
Permeando as funções do mito, encontra-se na terceira e quarta função
indicações importantes para o resgate da utilização dos rituais na sociedade
moderna, como fornecedores de meios simbólicos para os indivíduos suportarem e
encontrarem-se apesar dos percalços da vida, já que o rito é uma forma de praticar
e entender o mito e de estar sempre lembrando seu conteúdo .

1.2 RITUAIS

O que é um ritual? Um ritual é uma cerimônia em que chamamos o espírito
para servir de guia para supervisionar nossas atividades. Os elementos do
ritual nos permitem estabelecer conexão com o próprio ser, com a
comunidade e com as forças naturais em nossa volta. No ritual chamamos o
espírito para nos mostrar os obstáculos que não somos capazes de ver, por
causa de nossas limitações como seres humanos.
Somé
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Imagem 3 - A lenda das 13 matriarcas.

Disponível em: https ;// viveralternativo.files.wosdpress.com/calegory/sagrado feminino 2/

Os rituais são totalmente simbólicos e dão um sentido sagrado a cada ato
nele realizado. Sagrado, como já descrito anteriormente, transcende a simples
matéria e o simples ato em si. Não importa que pareça tão comum ou simples, como
um movimento de acordar e escovar os dentes, ainda assim, trazem um sentido,
quando realizados de forma presente, com atenção e inteireza no que se está
fazendo.
O valor do ritual está exatamente na inclusão de um contexto simbólico,
sendo este algo que tenha um significado muito mais profundo do que aquilo que é
observado objetivamente na vida cotidiana.
Bernardo (2013, p. 23) complementa estas colocações na citação abaixo:
Os rituais, quando atualizados em vertentes de imprimir respeito ao que
está para além da nossa compreenção consciente, revitalizados e recriados
em formas que façam sentido no mundo hoje tem o potencial de promover
uma conexão com a dimensão simbólica- com a dimensão do sagrado –
que permeia nossas vivências, pois falam ao homem a partir do self (de seu
centro interno), ajudando-o a reencontrar o “fio do destino”com o qual
poderá, a cada volta na Roda da Vida, retramar o eu, o outro e o mundo
num novo desenho que lhe faça sentido e no qual possa se reconhecer,
presentificando o seu potencial criador de novos horizontes – que se traduz
em termos psíquicos num fator de cura e crescimento.

Nos ritos estão presentes os mitos, que trazem a memória e a sabedoria de
um povo que foi a raiz da cultura do homem moderno. Então esta raiz da vida é
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experimentada e contactada no ritual, e através do mito o indivíduo ou grupo é
trazido para um enraizamento em suas origens.
Os rituais são dinâmicos e vão se adaptando de acordo com cada momento
vivido em um determinado grupo ou cultura relacionada. É importante que exista um
espaço que se diga sagrado, consequentemente forte, significativo, e dando ao ritual
uma estrutura consistente, para a realização deste, até porque há uma conexão com
uma energia especial a qual é trabalhada. Não importa se este espaço é dentro de
um lugar ou ao ar livre, mas sim, o quanto de sagrado ele se apresenta.
Eliade (2013, p. 26) fala que “[...] o sagrado revela a realidade absoluta e ao
mesmo tempo torna possível a orientação- portanto, funda o mundo, no sentido de
que fixa os limites e, assim, estabelece a ordem cósmica”. Isto é, o sagrado dando a
este um valor cosmogênico tanto de orientação do ritual, como de construção do
espaço sagrado.
Imagem 4 - Uma mulher de comunidade hindu acende diyas.

Disponível em: hojenaocompreiojornal.blogspot..com.br/2005/11/rituais.html/

Todo ritual deve ser constituído de muito cuidado, contendo uma organização
prévia, uma intenção específica, deve ter algo para ser resolvido e conter regras
claras e ritmos harmônicos de acordo com cada proposta, para que o trabalho
aconteça de forma satisfatória. Cada ritual adequa-se a uma situação específica, e
tem um tempo de duração de acordo com seu propósito.
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Somé (2007) relata vários pontos importantes em relação ao ritual, já que em
sua aldeia os rituais são frequentes. Estes liberam uma energia especial,
permanecendo por alguns dias até quando o efeito desta energia diminui, e eles
começam a pedí-lo novamente. A conversa em sua comunidade se dá em torno dos
rituais. Seus comentários importantes sobre os ritos são: que eles ajudam ao casal a
firmar seus propósitos, a manter a paz e colocar os pés no chão, melhorando a
comunicação entre eles; que este não se faz de qualquer jeito; que é preciso uma
boa escuta e confiança, já que o ritual existe em algum lugar dentro de si; é assim
como escutar o coração e seu ritmo; é preciso montar um espaço sagrado e um
altar; pois o conceito de intimidade tem seu fundamento no ritual. Fora nada torna-se
verdadeiramente íntimo; mas concentrando-se em algumas, dentre tantas
informações contidas nos rituais, este pode ajudar a dissolver os conflitos, raivas e
frustração entre parceiros e entre grupos.
São vários os rituais existentes, Somé (2007) refere-se a rituais individuais,
comunais, de manutenção e os radicais. Já, Fiamenghi (2002) descreve rituais de
celebração (aniversários, nascimentos, casamentos, promoções, etc), de libertação
(usados para perdões, reconciliações, lidar com o luto, e para restabelecer eventos
traumáticos) e de tranformação (para terminar uma situação e começar uma nova
fase, assim como nos ritos de passagem da adolescencia para a idade adulta.
Encontra-se também o batismo - representando a morte e a sepultura de um homem
velho, e a vida e a ressurreição de um homem novo, e ainda representando a
dissolução do pecado original no sentido de restaurar o conflito da dualidade
resgatando no ser sua unidade). Eliade (2013) fala dos rituais de renovação, como
aquele realizado no Ano Novo.
Para se entrar no mundo dos rituais é necessário muito cuidado e o
reconhecimento de todos os seres a nossa volta, assim como do mundo animal, da
terra, das árvores, para que façam contato com estas forças no momento de sua
execução. Garaudy (apud Almeida, 2010) descreve sobre a necessidade de o
homem identificar-se com as forças da natureza, e ao mesmo tempo harmonizar-se
com seu grupo social, através da origem mítica e ritualística nos movimentos
rítmicos que surgiram com o propósito de facilitar o trabalho de pisar o trigo e as
uvas, com as batidas ritmicas do pé, numa grande dança ritual sagrada, onde
puderam perceber que a força do grupo, ritmada e coordenada por esta dança, era
maior que a força dos participantes sozinhos.
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Imagem 5 - Ritual do Plantio

Disponível em: patriciacuolo.com.br/sagradofeminino/arquétipos-femininos/.

Além de todos os rituais descritos acima, em todos os momentos da vida
ações rituais estão presentes: ao acordar pela manhã, escovar os dentes, mudar as
roupas, tomar café e assim por diante, no decorrer de todo dia. Qualquer atividade
de casa ou trabalho pode ser vista como possibilidades deste ritual sagrado,
contendo regras e ritmos necessários para a convivência em sociedade.
Como hoje, muitos destes rituais perderam-se na família, o convívio de pais e
filhos ficou mais difícil, mais distante e sem muito cuidado, já que o ritmo acelerado
tomou conta, descartando do cotidiano os momentos de reunião para almoço,
jantar, café da manhã juntos, ou para contar histórias ao colocar-se os filhos para
dormir. Todos estes são encontros que podem ser considerados ritualísticos, já que
alí são transmitidos valores, regras, atitudes, objetivos da família, enfim, tudo de
importante que possa ter neste núcleo para uma boa convivência. Estes não sendo
vivenciados pelo núcleo familiar podem desdobrar-se em um dos grandes problemas
atuais: crianças desajustadas na família, escola e na sociedade de forma geral
(FIAMENGHI, 2012).
A importância do papel do pai como representante da lei, da ordem e limites
através das normas e regras, orientando e norteando a criança para a vida social e o
papel da mãe como cuidadora, protetora e facilitadora nas organizações de
emoções, ritualizando as coisas do mundo perde-se neste contexto contemporâneo.
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No entanto, nos rituais, podem estar contidos estes dois aspectos simbólicos
arquetípicos de pai e mãe, cumprindo assim a sua função ordenadora e integradora.
Como estes rituais familiares estão muito esvaziados socialmente, a proposta
é que o trabalho da arteterapia, que é fortemente ritualístico, facilite e fortaleça esta
compreenção das representações arquetípicas de pai e mãe, levando momentos
singulares, simbólicos e ordenadores para as crianças, assim fortalecendo a
estrutura da identidade das mesmas, possibilitando-lhes expressarem seus conflitos,
suas carencias, seus valores, e ajudar na ressignificação dos mesmos. Um momento
semanal num espaço tão sagrado como continuação de sua própria casa.
Complementando esta visão, Espírito Santo (2008, p. 143) afirma:
O que os autores chamam de “retorno ao sagrado” é a harmonia refeita
entre as energias masculina e feminina e entre as forças oriundas do caos e
da ordem. Podemos verificar que se trata de um outro viés para chegarmos
à visão de totalidade, que nada mais será do que o renascimento do
sagrado.

A orientação ritualística da arteterapia torna-se um ponto fixo de referência
para estas crianças estabelecerem-se mais íntegras e adequadas no mundo. As
regras do processo arteterapêutico e da convivência em grupo para realizá-lo, vão
dar o direcionamento, contornos e limites. E para que este aconteça fluidamente é
necessário estabelecer um ritmo, uma cadência, assim como os rítmos internos
corporais, para que o contato interior seja efetivamente acionado. Desta forma a
vivência da arteterapia torna-se permanente, plena de sentido, sagrada e ritualística.

1.3 REGRAS E RITMOS
Em todas as cerimônias de passagem de uma etapa para outra, cujo objetivo
é o mesmo como processo de crescimento e evolução, o indivíduo e a sociedade
estão totalmente submetidos às leis e rítmos da natureza e do universo, até porque
estes são totalmente dependentes entre si. No universo também existem etapas,
movimentos de passagem indo adiante e estágios de relativas paradas e suspenção.
Por isso, devemos associar as cerimônias de passagens humanas às que
se relacionam com as passagens cósmicas, a saber, de um mês ao outro
(cerimônia da lua cheia, por exemplo), de uma estação a outra (solstícios,
equinócios), de um ano ao outro (dia do Ano Novo, etc). (GENNEP, 1977, p.
27)
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Então, todo o universo é regido por leis cósmicas, e sem estas o caos se
perpetuaria. Os ciclos da natureza, o nascer e o por do sol, as fases da lua, tudo isto
tem seu tempo, sua cadência e suas regras.
Chevalier (2012, p.773) fala do simbolismo da regra indiretamente através do
símbolo régua (ou figuradamente a regra, fr. Regle) quando relata que, “no sentido
profundo do termo, a régua é o símbolo da medida de um ser, de uma idéia e da
realização de uma idéia; como diz Santo Agosstinho, tudo foi feito segundo uma
régua, que dá a cada ser peso, forma e medida”.
“Nas ordens religiosas, a regra (de Santo Agostinho, de são Bento, de São
Domingos, de Santa Tereza de Ávila etc.) é também o instrumento de construção
espiritual, a forma de uma espiritualidade.” (Ibidem, 2012, p. 774)
Para viver em sociedade as regras são fundamentais, pois estas vão dar
limites, forma, medida, ordem e consequentemente respeito, para que o trabalho
seja realizado com firme propósito e integridade individual e social. Assim a
constituição de um país mostra suas regras, dando sua forma ao estado.
Após a abordagem explicativa dos rituais, mitos, suas regras e rítmos, o
capítulo seguinte apresentará uma explicação e apresentação do que vem a ser o
processo da arteterapia: rituais reveladores de mitos.
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CAPÍTULO II
ARTETERAPIA: RITUAIS REVELADORES DE MITOS

Imagem 6 - Arteterapia

Disponível em: liviaburity.blogspot.com/liviaburity.arteterapia
Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe
outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada
lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a
tonar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo.
Hermann Hesse

Este capítulo aborda o tema Arteterapia, conceituando-a, apresentando
alguns de seus fundamentos, descrevendo objetivos, desenvolvimento do processo,
modalidades expressivas e

a importância do processo criativo no contexto

arteterapêutico.
Ao pensar em desenvolver uma escrita sobre arteterapia, a primeira ideia que
vem à mente é o significado original da palavra terapia, e um breve comentário à
respeito de arte, para em seguida conceituá-la e contextualizá-la.
O termo terapia vem originalmente da “palavra grega Therapeuein que
significa “servir aos deuses” (SCHNEIDER, 2005, p. 24). Segundo a autora, tanto na
Grécia quanto em outras culturas, nas doenças e nos conflitos sociais, os seres
humanos encontravam-se fora da ordem dos deuses e para solucionar o problema
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e a cura era preciso, através de um ritual, reestabelecer esta ordem divina . Ela
ainda comenta que hoje esta situação é vista

de uma forma mais profana e

individualizada, deixando um pouco de lado o sentido original, mas a base continua,
quando diante um problema sério ou uma doença precebe-se que algo precisa ser
feito de uma outra forma e ou ser reorganizado, ou até mesmo que a cura e solução
podem ser possibilidades dadas pela alma.
Coutinho (2013, p. 11) também fala da origem da palavra terapia, do grego
Therapeia e relata que: “[...] mais que tratar, é honrar, é assistir, é cuidar”. Segundo
Philippini (2013, p. 23), “Um terapeuta é fundamentalmente um homem de fé, apud
Juliano (1999) enfatizando a necessidade de mantermos ao longo do trabalho
terapêutico, a esperança na capacidade de transformação do ser humano [...]”.
Conceituar arte é de fato reduzi-la e apesar das inúmeras definições
existentes, acreditar que a experiência é uma característica irredutível da vida, não
havendo experiência de tamanha intensidade como a arte talvez seja um motivo
relevante para a escolha do filósofo Dewey (2010, p. 18) que, na tentativa de
descrevê-la, afirma: “[...] a arte é produto da interação contínua e cumulativa de um
eu orgânico com o mundo“.
Na arte, a experiência é libertada das forças que impedem e confundem seu
desenvolvimento como experiência. [...] por ser a realização de um
organismo em suas lutas e conquistas em um mundo de coisas, a
experiência é a arte em estado germinal. (Ibidem, p. 19)

O mesmo autor descreve que a experiência nem sempre é uma realização,
pois está apoiada pelo suspense, ocorrendo aí um vivenciar deste percurso sem se
preocupar a respeito do final deste.
A experiência para este autor mostra que o passado reforça o presente e o
futuro é a intensificação do que existe agora. Com este processo cumulativo
entrelaçando os instrumentos e as realizações, a experiência torna-se um todo e ao
mesmo tempo carrega a individualidade. “Em suma, a arte, em sua forma, une a
mesma relação entre o agir e o sofrer, entre a energia de saída e a de entrada, que
faz que uma experiência seja uma experiência.” (Ibdem, p. 128).
Para Dewey (2010) a arte é [...] “a operação das forças que levam à sua
realização integral da experiência” (p. 263). E ainda é uma forma encarnada da
energia na matéria, é a forma pela qual suas energias são liberadas e canalizadas.
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“[...] somos levados para além de nós mesmos, para encontrarmos a nós mesmos”
(ibdem,p. 351)
Complementando esta percepção, encontra-se na arteterapia a experiência e
aprofunda-se na chamada vivência, que conforme ensina Gadamer (2003, p. 106)
“[...] consiste em compreender a vida a partir da obra”. Estas vivências
arteterapêuticas tornam os conteúdos surgidos, ricos e cheios de ressignificações
para o indivíduo, levando-o a uma transcendência da sua psique tanto no
conhecimento, como na razão e no espírito. E assim acontece uma conexão da
pessoa com sua essência e sua alma, aumentando sua ligação com a
espiritualidade.
A respeito de arte e o encontro de sua alma, encontra-se na literatura uma
forma muito especial de descrevê-la indo de encontro ao que oferece a arteterapia:
O “ofício de fazer” é uma parte importante do trabalho [...]”. “ [...] a arte é
importante porque ela celebra as estações da alma, ou algum
acontecimento trágico ou especial na trajetória da alma. A arte não é só
para o indivíduo; não é só um marco da compreensão do próprio indivíduo.
“Ela é também um mapa para aqueles que virão depois de nós”.
(ESTÉS,1994, p. 29)

Segundo a autora acima, a alma apresenta-se a partir da criação de algo
através dos ofícios de perguntar, de contar histórias e de ocupar as mãos. E assim
ela termina: “[...] sempre que alimentamos a alma ela garante a expansão” (Ibidem,
1994, p. 30).

2.1 HISTÓRIA E CONTEXTO DA ARTERAPIA

Desde épocas muito remotas, a arte é um meio de expressão e de
comunicação do ser humano. Esta sempre foi uma forma dos seres humanos
expressarem suas experiências e necessidades diárias, temores, desejos e
aspirações através das pinturas nas paredes das cavernas, suas modelagens e
criações de artefatos.
Há 35.000 mil anos atrás, os homens da caverna, com suas pinturas,
mostravam muito expressivamente esta relação do interno e o externo, o espaço
protegido, separando-os do mundo cheio de desafios e perigos, relata Philippini
(2013). Ela aborda que a arte sempre proporcionou expressão na humanidade,
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formando um relato psíquico importante tanto na coletividade como em cada
indivíduo singularmente.
A autora aponta ainda que, na Grécia, desde o século V a.C. a arte já era
utilizada como recurso terapêutico em que, por meio das artes cênicas e musicais,
os enfermos entravam em estado de contemplação. Nesse processo de incubação,
através dos sonhos, buscava-se uma conexão com as divindades à procura da
origem das doenças, e, assim, promoviam, mantinham e recuperavam a saúde, além
de contribuirem para seres mais criativos.
Em relação ao aspecto terapêutico da arte, Carneiro (2010) diz que ela vem
sendo estudada desde 1876, quando o Psiquiatra Max Simon pesquisou e
classificou as doenças mentais, relacionadas de acordo com as produções artísticas
de seus pacientes.
César Lombroso em 1888 e outros autores também continuaram estudando
manifestações artísticas de doentes psiquiátricos. Em 1910 Prinzhorn relacionou os
desenhos de pacientes psiquiátricos e os pintores impressionistas, expressionistas e
surrealistas, publicando um trabalho mais completo em 1922.
Philippini (2013) relata que por volta de 1910, Sigmund Freud analisou vários
artistas e suas obras, despertando a atenção para imagens que vem do
inconsciente, que podem funcionar como uma catarse que extrapola a censura do
consciente, acessando conteúdos bem secretos do ser.
Anos mais tarde, Carl Gustav Jung, na década de 20, passou a usar como
tratamento nas suas sessões psicoterápicas, a arte, pois segundo ele, era um
processo natural, ativado por meios de símbolos em todas as expressões artísticas e
também nos sonhos e fantasias.
“Em 1946, a psiquiatra Nise da Silveira cria no Centro Psiquiátrico D. Pedro II
a sessão de Terapia ocupacional [...]”. Em 1952, funda o Museu do Inconsciente e
esta autora ressalta o importante papel na psiquiatria, da valorização da arte como
terapia aplicada à psicologia junguiana e ao desenvolvimento criativo das mesmas,
citando que: “A criatividade é o catalizador por excelência das aproximações de
opostos. Por seu intermédio, sensações, emoções, pensamentos são levados a
reconhecer-se, a associar-se”. (SILVEIRA apud CARNEIRO, 2010, p. 28)
Philippini

(2013)

corrobora

e

complementa

estes

relatos

históricos,

descrevendo que há cerca de 50 anos aparece a arteterapia como forma de trabalho
terapêutico, tendo como precursores Florence Cane e Margareth Nauburg nos
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Estados Unidos, Adrian Riel na Inglaterra, Nise da Silveira no Brasil. Após o período
que durou de 1964 a 1985, com a coletividade reconquistando a liberdade de
criação e expressão, e a autonomia da criatividade, com novos caminhos coletivos
abertos, as chamadas “terapias expressivas” tem um grande desenvolvimento,
fazendo brotar as primeiras sementes da arte terapia, sendo no Rio de janeiro e São
Paulo seus primeiros núcleos. Hoje a arteterapia encontra-se em expansão para
vários estados do Brasil.
A partir destas considerações, a autora acima faz uma reflexão pensando em
“[...] arteterapia como um processo terapêutico que resgata técnicas milenares de
promoção, prevenção e expansão de saúde” (PHILIPPINI, 2013, p. 13), e segue
falando da importância de fazer conexões com o campo de estudos da teoria da
criatividade, relacionando autonomia e expressividade.
A primeira Associação de Arteterapeutas do Brasil (AARJ) foi criada no Rio de
Janeiro em 1998. No contexto do desenvolvimento da Arteterapia, hoje se encontra
como referência, também, a UBAAT (União Brasileira de Associações de
Arteterapeutas) e a inclusão da artetrapia no Código Brasileiro de Ocupações (CBO),
do Ministério do Trabalho, como Terapias Criativas e seu número de registro: 226310. (PHILIPPINI, 2013). A Arteterapia pode ser praticada a partir de diversas
abordagens: Gestaltica, Humanística Comportamental, Construtivista, Psicanalítica,
Antroposófica, Junguiana, etc.
Nesse trabalho, a abordagem utilizada é a junguiana, em que o arteterapeuta
trabalha frequentemente com alguns conceitos teóricos básicos como: polaridades,
inconsciente e consciente, aspectos psíquicos coletivos e pessoais, luz e sombra,
ego e self, animus e anima. Segundo Philippini (2013, p. 15)
A abordagem Junguiana parte da premissa que os indivíduos, no curso
natural de suas vidas, em seus processos de autoconhecimento e
transformação, são orientados por símbolos. Estes emanam do self, centro
de saúde, equilíbrio e harmonia, representando para cada um o potencial
mais pleno, a totalidade da psique e a essência de cada um. Na vida, o self,
através de seus símbolos, precisa ser reconhecido, compreendido e
respeitado.

Dessa forma, a arteterapia utiliza-se dos símbolos para orientar o processo de
transformação e autoconhecimento do indivíduo, proporcionando-lhe maior contato
com seu self e, consequentemente, maior consciência de seu potencial interno.
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2.2 CONCEITO
Buscando conceituar a Arteterapia, é preciso entender que ela é muito ampla,
pois tem uma visão holística e transdisciplinar como campo de conhecimento e de
processo.

Segundo Philippini (2013, p. 11) arteterapia é:
[...] um processo terapêutico, que ocorre por meio da utilização de
modalidades expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas
configurarão uma produção simbólica, concretizada, em inúmeras
possibilidades plásticas, diversas formas, cores, volumes etc. Esta
materialidade permite o confronto e gradualmente a atribuição de significado
às informações provenientes de níveis muito profundos da psique, que
pouco a pouco serão apreendidas pela consciência.

Esta autora compartilha o conceito de arteterapia da AATA (Associação
Americana de Arteterapia, 2003) citando que:
A Arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na
atividade artística e terapêutica é enriquecedora da qualidade de vida das
pessoas. Arteterapia é o uso 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 conceito de si e
dos outros, aumentar sua autoestima, lidar melhor com os sintomas, stresse
e experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e
emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico.
Arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte como em
terapia. Têm conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias
psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas
e sobre o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em tratamentos,
avaliações e pesquisas, oferecendo consultorias a profissionais de áreas
afins. Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades,
indivíduos, casais, famílias, grupos e comunidades. Oferecem seus serviços
individualmente e como parte de equipes profissionais em contextos que
incluem saúde mental, reabilitação, escolas, instituições sociais, empresas,
ateliês e prática privada. (AATA apud PHILIPPINI, 2013, p. 11).

2.3. OBJETIVO GERAL

Vários são os benefícios e abrangências da arteterapia, Rodrigues (2015, s/p)
relata que:
A arte tem grande valor terapêutico, e a arteterapia, por sua vez, é uma
disciplina baseada na concepção fundamental de que todo indivíduo tem
uma capacidade inata para expressar seus conflitos interiores em formas e
imagens visuais, auditivas, táteis e poéticas, entre outras. Trata-se de uma
modalidade de psicoterapia com recursos expressivos que estimula
diferentes possibilidades de expressão ao longo do processo terapêutico
para que o paciente possa estabelecer uma ponte entre seu mundo interno
(subjetivo) e o mundo que o rodeia (objetivo). Isso porque a linguagem
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poética e expressiva permite ao indivíduo redescobrir a si-mesmo, e com tal
descoberta, renovar-se na relação com o mundo.

Sendo assim, a arteterapia proporciona o “[...] crescimento e transformação
interior através de meios concretos: pela manipulação da matéria como meio para
fins terapêuticos” (MARTINS, 2015, s/p). Facilitando o processo de promoção,
prevenção e expansão da saúde através de técnicas milenares conforme conta
Philippini (2013), proporcionando o autoconhecimento e a melhora do estado
emocional da pessoa (Carneiro, 2010), desenvolvendo o exercício da criatividade, a
autonomia e consciência crítica do indivíduo, levando-o ao seu processo de
individuação. (PHILIPPINI, 2013).
Através de variadas modalidades expressivas, o processo arteterapêutico
proporciona, produções e configurações simbólicas, transportadas do inconsciente
para o consciente, esclarecendo estágios da psique, com insights, transformação e
expansão da estrutura psíquica num movimento integrador de um novo self, e assim
colabora “[...] para a compreensão e resolução de estados afetivos conflitivos,
favorecendo a estruturação e expansão da personalidade [...]”. (PHILIPPINI, 2013,
p.15)
Através do seu processo criativo expressivo, oferece uma grande contribuição
amenizando o cotidiano bombardeio da mídia, que pouco ou quase nada fortalece
as singularidades do indivíduo (Ibidem, 2013). Neste contexto pode-se considerar
que “a arteterapia então auxilia o processo de individuação do sujeito, que possibilita
o desenvolvimento de potenciais latentes e do autoconhecimento” (NAGEM, 2013, p.
23)

2.4. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO

A arteterapia acontece através de rituais reveladores e transformadores
mediadas por símbolos culturais e pessoais. Ela propicia vários processos, através
da materialização dos símbolos surgidos e sua posterior elaboração..
Philippini (2013) considera três etapas deste desenvolvimento do trabalho
arteterapêutico. A primeira é dar forma ou en-formar, organizando a energia psíquica
(simbolizada na matéria-prima) para compreendê-la e transformá-la. É um processo
de estruturação onde a matéria–prima anteriormente difusa é delineada e
configurada em imagens. A partir desta fase, surge a segunda etapa, onde ocorre a
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possibilidade de informação. “[...] a forma permite que dela surja a compreensão, a
codificação e a atribuição gradual de significado pela consciência [...]” (PHILIPPINI,
2013, p. 49). O terceiro passo é a possibilidade de transformar, cumprindo a função
transcendente, estando o indivíduo pronto para uma nova forma, ou novo estágio de
funcionar, de comunicar e expressar.
Então, os conteúdos surgidos do inconsciente vão sendo compreendidos,
através da matéria-prima expressa, que vão reunindo opostos psíquicos pela função
transcendente, fazendo conexões mais fluidas entre o consciente e o inconsciente.
Libertando assim, a energia psíquica retrovertida e contida do inconsciente. Este
processo vai ampliando progressivamente a personalidade do indivíduo, permitindo
uma grande transformação das queixas e questões iniciais do trabalho terapêutico.
(PHILIPPINI, 2013).
A partir das várias formas da matéria-prima expressa (em forma de símbolos),
materializam-se cartografias, permitindo um mapeamento, o acesso à regiões da
psique ainda não conhecidas, e através do entendimento que se tem destas
imagens, pode iniciar-se um ciclo de mudanças significativas.
Philippini (2013, p. 59) ao fazer um relato sobre um caso clínico, resume
deste modo o processo: “Apesar das dificuldades, destas in-formações, pudemos
construir juntos as “Trans-forma-Ações”, ou seja, a possibilidade de agir e atravessar
a forma, estas formas de comportamento que antes eram tão nocivas”.
É importante que um Arteterapeuta seja corajoso o bastante para derrubar
preconceitos e tenha sensibilidade para juntar a ciência, sentimento, arte e terapia
com talento para desenvolver empatia com o paciente, permitindo-lhe utilizar várias
formas de expressão, expondo seus sentimentos (COUTINHO, 2013, prefácio).
Relacionado a este tema “[...] o setting de arteterapia procura evitar a rigidez teórica
ou técnica que pode exercer um efeito inibidor inconsciente ao progresso criativo e à
liberação expressiva do paciente” (PHILIPPINI, 2013, p. 41)

2.5 SÍMBOLOS

Sendo a arteterapia reveladora e transformadora de símbolos, é de
fundamental importância um bom conhecimento de sua açao psicodinâmica. A este
respeito, Philippini (2013) ressalta que a imagem faz a ligação do inconsciente para
o consciente, do corpo e a mente, oferecendo para o arteterapeuta subsídios
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relativos ao mundo psiquíquico do indivíduo. Os símbolos são expressões do
inconsciente, transformando a energia psiquica em imagens plásticas e sonhos.
Jung (2008, p. 117) em sua obra O homem e seus símbolos, dá a seguinte
explicação sobre os tipos de símbolos:
Quando um psicanalista se interessa por símbolos, ocupa-se, em primeiro
lugar, dos símbolos naturais, distintos dos culturais. Os primeiros são
derivados dos conteúdos inconscientes da psique e, portanto, representam
um número imenso de variações das imagens arquetípicas essenciais. Em
alguns casos pode-se chegar às suas origens mais arcaicas [...]. Os
simbolos culturais, por outro lado, são aqueles que foram empregados para
expressarem verdades eternas e que ainda são utilizados em muitas
religiões. Passaram por inúmeras transformações e mesmo por um longo
processo de elaboração mais ou menos consciente, tornando-se assim
imagens coletivas aceitas pelas sociedades civilizadas.

Para

Jung

(2008)

o

ser

humano

moderno

encontra-se

em

suas

características, misturado com uma evolução mental de milenios de anos, e que
para explicar esses símbolos e o significado deles, é fundamental a percepção de
que suas representações vivenciadas pelos indivíduos acham-se ligadas por
experiências pessoais ou culturais.
Segundo Jung (apud HALL, 2014, p. 103):
O símbolo não é um sígno que oculta uma coisa conhecida de todos. [...]
Pelo contrário, representa uma tentativa de elucidar, através da analogia,
algo que aínda pertence ao domínio do desconhecido, ou de uma coisa que
ainda virá a ser.

O mesmo autor comenta que Jung foi atraído pelo simbolismo da alquimia,
pois esta busca a união das forças opostas, englobando aspectos humanos
complementares. E fala a respeito dos símbolos como representação da psique e
projeções de todos os aspectos da natureza humana. Ele expressa a sabedoria
humana adquirida, armazenada, podendo também representar os níveis de
desenvolvimento, sendo este também, predestinaçào da futura condição do
indivíduo. Porém é necessário decifrar o símbolo para decifrar a mensagem.
Carneiro (2010, p. 57) corrobora com os autores acima nesta citação:
O símbolo significa também união do que estava separado, pois era
costume, entre os antigos, dividir um objeto (moeda, cerâmica, etc.) ao meio
e dar uma metade a quem ia partir. [...] O símbolo lembra algo que estava
separado e que poderá se unir.
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No processo arteterapêutico a utilização de várias modalidades plásticas
expressivas proporciona o trabalho criativo com a produção dos símbolos
concretizados pelas materialidades. Estes símbolos são amplificados, e a partir de
um olhar atento, procura-se pistas e registros de sentidos arquetípicos e universais,
desvelando-os gradualmente.
Rodrigues (2015) ressalta a importância do trabalho da atividade expressiva
aliada ao trabalho de compreensão intelectual como facilitador de contato das várias
facetas da personalidade como um todo.
Philippini (2013) descreve sobre o surgimento dos símbolos, tanto do
incosnciente coletivo como no individual, durante todo o processo de individuação
(assim denominado pela Psicologia Analítica/Jung, processo de desenvolvimento em
busca da totalidade, da luz) ocorrendo assim uma ordenação e acolhimento da
totalidade da personalidade (self) junto com a integração dos arquétipos da
personalidade: sombra, persona, anima e animus. Segundo Silveira (2006, p. 77):

O processo de individuação [...] é um movimento de circunvolução que
conduz a um novo centro psiquíco. Jung denominou esse centro self (simesmo). Quando consciente e inconsciente vem ordenar-se em torno do
self, a personalidade completa-se. O self será o centro da personalidade
total, como o ego é o centro do campo consciente.

Conclui-se, então, que os símbolos são de grande importância, pois são
expressões de todo o material inconsciente arquetípico, transformados em
verdadeiros condutores na viagem do indivíduo em direção ao self (a si-mesmo).

2.6. PROCESSO CRIATIVO
A realidade unitária simbólica não é nada de místico e de inexperienciável,
[...] ela é o mundo que sempre se vivencia, quando ainda não existe a
polarização universal do interior e exterior ou quando essa não existe mais.
Ela é o próprio mundo inteiro da metamorfose tal como o homem criativo
sente.
Erich Neumann

Segundo Martins (2015), a arte, o meio pelo qual se fundamenta o estímulo
criativo na Arteterapia, ativa o sistema simbólico do indivíduo, abrindo canais de
acesso à imaginação. Nachmanovitch (1993, p. 69), completa esta informação
quando diz que “[...] uma pessoa pode ter fortes tendências criativas, gloriosas
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inspirações e elevados sentimentos, mas sem criações concretas não há
criatividade”.
Como já relatado acima, “a criatividade é o catalizador por excelência das
aproximações de opostos. Por seu intermédio, sensações, emoções, pensamentos
são levados a reconhecer-se, a associar-se” (SILVEIRA apud CARNEIRO, 2010, p.
28). Neste momento o ser e o ambiente se unem, juntando a atenção e a intuição e
o indivíduo pode se tornar tudo aquilo que está fazendo, as necessidades físicas
diminuem,assim como a visão se afunila e o tempo se torna atemporal
(NACHMANOVITCH, 1993).
A criação é um ato mágico daqueles que vêem quando o mágico tira coelho
de uma cartola. Nachmanovitch (1993) comenta sobre a bricolagem, relatando que
as crianças têm isto em suas brincadeiras, incorporando qualquer coisa num objeto
encontrado por elas. E, assim, também acontece com sonhos e mitos: estes são
transformados pelo indivíduo, no mais profundo simbolismo de sua mitologia
pessoal, através dos fragmentos de fatos ocorridos ou qualquer acontecimento
diário.
No processo criativo é preciso, a entrega, a paciência. A entrega afrouxa as
defesas conscientes e permite que a integração inconsciente se manifeste.
Esse é também o processo da terapia, que permite ao indivíduo afrouxar
suas defesas, de forma que possa responder às fontes mais profundas de
seu ser. O movimento de sístole e diástole entre esforço e relaxamento cria
o ambiente propício para o sucesso daqueles que estão bem preparados.
(NACHMANOVITCH, 1993, p. 141)

2.7 ESPAÇO SAGRADO
Coutinho (2013) fala que para melhor nortear o processo ritualístico da
arteterapia, é necessário um lugar especial, que irá acolher o indivíduo, com
características tais que este possa reconhecê-lo como lugar sagrado, conforme dito
por Joseph Campbel. E Philippini (2013) completa que este setting funcionará como
um espaço sagrado de criação, um Temenos, composto de afetos e imagens.
Todas as culturas têm seus territórios sagrados, um espaço de proteção,
calma e serenidade em que os indivíduos podem realizar seus ritos de
conexão com aquele que concebem como divindade. Locais para renovar
as forças, espaço de reverenciar ancestrais, pedir proteção, inspiração e
harmonia. Nestes territórios, reúnem-se símbolos que facilitam um processo
de resgate de um chão original, uma verdadeira casa no sentido psíquico.
(PHILIPPINI, 2013, p. 39)
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O setting arteterapêutico tem regras que são fundamentais, principalmente
para trabalhos de grupo, em que se fala do respeito ao outro e a si mesmo,
mantendo a proposta de afetos a serem expressos em símbolos, levada sempre em
consideração (COUTINHO, 2013). Então, ao mesmo tempo em que este espaço
deve ser descontraído, deve oferecer segurança e receptividade. É também
importante conter múltiplos materiais, facilitando a descoberta de caminhos de
acesso do inconsciente através da produção de símbolos.
Que o “setting” de arteterapia possa funcionar, então, como um território
sagrado de criação, um espaço acolhedor e flexível no qual, em meio às
asperezas do cotidiano, abrem-se trilhas de entrada num espaço mítico de
autodescoberta, lugar de gestar-se em sonhos e projetos. Um temenos
onde é possivel criar e recriar o tempo, tal qual queria Kairos, resgatando e
construíndo fontes de proteção e nutrição psiquica. (PHILIPPINI, 2013, p.
41).

Quanto aos materiais a serem usados, é necessário ter o básico de cada
modalidade plástica a ser usada. Estas modalidades serão citadas, a seguir, no
próximo ítem.

2.8 MODALIDADES EXPRESSIVAS
A produtividade da Arteterapia reside basicamente na possibilidade de
facilitar caminhos expressivos singulares para cada cliente e o fluir neste
processo vem da prática, experimentação e estudos de modalidades
expressivas diversas.
Angela Philippini

Segundo Philippini (2009), no contexto arteterapêutico são utilizadas diversas
modalidades expressivas como mediadores da produção da imagem, viabilizando o
uso das potencialidades materiais e pessoais no processo criativo do indivíduo.
Estes passam pela análise da materialidade onde serão oferecidos, gradativamente,
vários significados emergem para a consciência, possibilitando uma amplificação
simbólica, integrando linguagens plásticas, materiais expressivos diversos e o olhar
atento do terapeuta na procura de registros com sentidos arquetípicos e universais
do símbolo pesquisado em várias referências culturais.
E assim, vai gradativamente, desvelando conteúdos do inconsciente para o
consciente, que, após seu desdobramento em outros conteúdos simbólicos, deve ser
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complementado por estratégias de “globalização simbólica”, facilitando a integração
e síntese do processo arteterapêutico do indivíduo, por outras atividades plásticas e
expressivas, conectando os símbolos trabalhados a seu entendimento na
consciência. (Ibidem, 2009). Segundo a autora acima, os materiais expressivos são
vários, e podem ser separados por grupos, conforme suas características
específicas. O primeiro grupo abrange basicamente os utilizados sobre o papel,
sendo este prático, simples, de baixo custo e por isso muito utilizado no setting de
arteterapia.

É

predominantemente

bidimensional.

Sendo

estes:

Colagens,

fotografias, pinturas e desenhos.
Imagem 7 - Fotografia

Acervo pessoal da autora

O próximo grupo de materiais, a autora chama de “linhas da vida”. Neste, a
linha vai ganhar vida saindo do papel. No movimento da costura, nos bordados,
produzindo vestimentas e objetos. Encontram-se também as tecelagens com suas
tramas e urdiduras, construíndo assim, formas e tecituras.
Imagem 8 - Tecelagem

Acervo pessoal da autora
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No terceiro grupo de materialidades, encontra-se o mosaico e assemblagem.
Utilizando fragmentos de cacos, materiais descartáveis quebrados e inutilizados
reunindo-os numa nova ordem e com um novo símbolo e significado.
Imagem 9 - Mosaico

Acrevo pessoal da autora

O quarto grupo abrange a modelagem. Tem uma proposta de dar
tridimensionalidade e volume aos trabalhos realizados. Neste contexto predominam
atividades que plasmam, aglutinam e concretizam. A modelagem poderá ser feita
através da argila, papier mâche, massa artesanal de modelagem, biscuit e etc.
Imagem 10 - Modelagem

Acervo pessoal da autora

No quinto e último grupo reunem-se as construções, com criações de
personagens, maquetes, instalações e outros objetos usados terapeuticamente,
como o self-book e self-box.
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Neste grupo de atividades constrói-se estruturas à partir da integração e
criação de vários elementos diferentes, sendo operacionalmente mais complexo.
Imagem 11 - Construção

Acervo pessoal da autora

Philippini (2009) ainda cita outras linguagens expressivas que podem
também ser utilizadas em contexto arteterapêutico. Entre eles estão: a Escrita
Criativa, a Contação de História, a Criação de Máscaras e Personagens, Teatro,
Vídeo e a Consciência Corporal.
Apesar destes não estarem diretamente ligados às artes plásticas, fazem, no
conceito da autora, Conexões Criativas, contribuíndo significativamente para o
processo arteterapêutico. Sabe-se que os recursos expressivos são inúmeros,
porém a autora deteve-se a estes materiais devido ao limite do tempo.
Unindo o entendimento do estudo dos significados através da materialidade
surgida pela mediação destes materiais expressivos, e devido ao enfoque deste
trabalho arteterapêutico ser baseado na Psicologia Analítica, o próximo capítulo irá
abordar temas referentes ao mesmo, dando ênfase a alguns conceitos básicos
segundo Jung.
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CAPÍTULO III

PSICOLOGIA ANALÍTICA: A ESTRUTURA DA PERSONALIDADE

Imagem 12 - Jung

Disponível em: www.google.com.br/imagemdoincosciente/libertas.com.br
Pode-se representar a psique como um vasto oceano (inconsciente) no qual
emerge pequena ilha (consciente).
Nise da Silveira

Este capítulo vai abordar de forma suscinta alguns aspectos básicos da
estrutura da personalidade, segundo Jung.
De acordo com Hall (2014) a personalidade como um todo é denominada
psique na abordagem junguiana.
3.1 PSIQUE
A psique consiste essencialmente de imagens. Uma entidade psíquica só
pode ser um conteúdo consciente, ou seja, ela só pode ser representada se
tiver a qualidade de uma imagem.
Jung
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A psique ou personalidade divide-se em consciente (ego) e inconsciente
(pessoal e coletivo) abrangendo os pensamentos, sentimentos e comportamentos
dos dois polos. Originalmente, latina esta palavra significa “espírito ou alma”, e
também “mente”, como tem sido chamada modernamente. Em psicologia diz-se
ciência da mente. A psique funciona como um guia, fazendo a adaptação do
indivíduo ao ambiente social e físico. (HALL, 2014).
Imagem 13- Modelo da psique

Disponíevel em: http://www.arteterapiaintegrativa.com/#!JUNG-Um-Pouco-de-PsicologiaAnal%C3%ADtica/cmbz/55a6f2d70cf24f011b5f35eb

Segundo Grinberg (2003), no modelo junguiano, a imagem da psique seria
uma composição de várias esferas concêntricas. Sendo a camada da superfície
representada pela consciência, e nas outras, interiores e profundas se encontraria o
inconsciente, até chegar ao centro. Haveria entre estas camadas uma constante
mudança e interação.
Esta informação sustenta a ideia de Jung da concepção totalitária da
personalidade, em que a pessoa é um todo, ela nasce um todo.

Para Jung (apud

HALL, 2014) durante a vida o que se deve fazer é desenvolver este todo essencial,
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levando a um nível tal de coerência, diferenciação e harmonia, sem fragmentar,
automatizar ou deixar-se levar a conflitos, como numa personalidade deformada.
O trabalho Junguiano tem o objetivo de ajudar a pessoa a fortalecer sua
psique recuperando a unidade perdida.
A psique distingue-se em três níveis interatuantes. Assim temos: a
consciência (o ego), o inconsciente pessoal (os complexos) e o inconsciente coletivo
(arquétipos).

3.2 CONSCIÊNCIA

Hall (2014) relata que a única parte da mente conhecida pelo homem é a
consciência, e que esta desenvolve-se ao logo da vida, aparecendo logo no
nascimento. Para Jung (apud GRIMBERG, 2003) a consciência vai evoluindo e
transformando-se ao longo do tempo, considerando sempre o contexto histórico e
cultural vivenciado por ela. Ao nascer ela está mais próxima do inconsciente, com
um maior grau de indiferenciação, até que vai se afastando mais do inconsciente e
diferenciando- se, constituíndo-se assim, no processo de individuação, que é o inicio
da consciência.
Por individuação entende-se o processo pelo qual a pessoa torna-se um indivíduo psicológico, um todo separado e indivisível, uma unidade. A individuação e a
consciência caminham juntas no desenvolvimento da personalidade (JUNG apud
HALL, 2014)
No desenvolvimento da consciência na criança, a percepção consciente vai
crescendo diariamente pela utilização de quatro funções mentais denominadas por
Jung como, pensamento, sentimento, sensação e intuição, sendo que cada indivíduo
tende a utilizá-las com predominância de uma sobre a outra. E a partir desta
diferenciação, vai-se evidenciar a diferença psíquica de uma criança para a outra.
Além destas funções, existem duas atitudes que também vão influenciar e
determinar a orientação da mente consciente. Estas são: introversão (a consciência
é orientada para o mundo interior e subjetivo) e a extroversão (a consciência é
voltada para o mundo externo, objetivo).
A descrição da evolução da consciência até a pré-adolescência será
explicada detalhadamente, no capítulo IV, a partir da abordagem de Neumann
(1995).
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Para Samuels (1988, p.53) a percepção da consciência resulta “[...] de um
processo psíquico em contraste com um processo de pensamento”. E ele ainda
relata um conceito de consciência citado por Jung falando que:
Por consciência entendo a relação de conteúdos psíquicos com o ego,
desde que essa relação seja percebida pelo ego. Relações com o ego, não
percebidas como tais são inconscientes. A consciência é função da
atividade que mantém a relação de conteúdos psíquicos com o ego. (JUNG
apud SAMUELS, 1988, p. 53)

3.2.1 O Ego
Jung (apud GRIMBERG, 2003) descreve o ego como fazendo parte do centro
da consciência, porém não é idêntico a ela. Na verdade, corresponde à organização
da mente consciente, tendo uma função de “vigia da consciência”. E como tal, ele é
o responsável por todas as buscas de adaptações do ser humano realizadas pelas
suas vontades.
Grimberg (2003, p. 69) relata que:
Assim como a vontade, a memória também se inclui na parte psíquica do
ego. Ela se relaciona à aprendizagem e à capacidade de nos
conscientizarmos de várias coisas ao mesmo tempo e relacioná-las. Por
intermédio dela adquirimos um sentido contínuo e histórico de identidade
pessoal. Só podemos existir conscientes de nós mesmos se formos
capazes de lembrar o que fizemos ontem e planejar o que iremos fazer
amanhã.

O ego é o selecionador de todas as idéias, sentimentos, lembranças,
percepções e sensações. Ele elimina ou permite vir à tona todo o material psiquico
que vai fornecer a continuidade e a identidade para a personalidade. Muitas
lembranças e idéias, provocadoras de angústia não são permitidas de irem para a
consciência pelo ego. Já, uma pessoa com um alto processo de individuação e com
uma intensidade da experiência forte, esta, poderá conseguir ultrapassar a barreira
do ego e sair do inconsciente para o consciente. (HALL, 2014)
O fato é que, quanto maior o grau de consciência e estruturação do ego, mais
permite o inconsciente ou a sua sombra vir à tona, cumprindo então uma de suas
importantes tarefas de reconhecê-las e de integrá-las na consciência. Assim, um
indivíduo torna-se mais íntegro de suas faculdades emocionais, racionais, e sociais,
com mais significância, identidade e papeis mais precisos.
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3.3. INCONSCIENTE PESSOAL

As experiências não aceitas pelo ego ficam armazenadas no que Jung
chamou de inconsciente pessoal. Este, por sua vez, torna-se um centro acumulador
de todas as questões psíquicas, reprimidas, desconsideradas tanto por motivos
pessoais como morais, e também que não se harmonizam com a individuação ou
função consciente do indivíduo. Sendo assim, as experiências fracas demais ficam
armazenadas neste inconsciênte pessoal. (HALL, 2014)
Na verdade, esta denominação refere-se às camadas mais superficiais do
inconsciente e tem relação com a história pessoal do indivíduo. (SILVEIRA, 1997)
Então as experiências que tornam-se não reconhecidas ou não aceitas pelo
ego ficam armazenadas em um banco de memórias e tem um importante papel na
produção dos sonhos da noite do mesmo dia.

3.3.1 Complexos
Os complexos tem a função de reunir os conteúdos formando um aglomerado
ou constelação.
Para Jung (2008, p. 28), complexos representavam “[...] temas emocionais
reprimidos capazes de provocar distúrbios psicológicos permanentes ou mesmo, em
alguns casos, sintomas de neurose.”
Eles foram comprovados por este autor através do ‘teste de associação livre’,
pois quando o paciente demorava a responder às palavras listadas, supunha que
teria sido devido a alguma emocão guardada no inconsciente, que inibia esta
resposta rápida e ou impedia, já que às vezes, nenhuma associação aparecia. E
com esta observação, o raciocinio dele era que existiriam grupos de sentimentos,
pensamentos e lembranças (complexos) no inconsciente. Segundo ele, a resposta
retardada iria acontecer toda vez que a palavra atingisse o complexo.
Depois Jung percebeu que os complexos eram autônomos e podiam agir
intensamente, controlando os pensamentos e sentimentos, como pequenas
personalidades separadas da personalidade total, e também que estes seriam uma
forma acentuada da neurose. Sendo que o complexo impregna a pessoa, porém um
dos objetivos da análise é libertar a pessoa desta invasão tirânica do complexo
(HALL, 2014)
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Jung ainda complementa falando que os complexos têm origens além das
experiências traumáticas da primeira infância, sendo também influenciado pela
descoberta de outro grau da psique, o inconsciente coletivo. (Ibidem)
3.4. INCONSCIENTE COLETIVO

Imagem 14 – O inconsciente coletivo junguiano

Disponível em: www.letraefel.com/2009/09/o-inconsciente-coletivo-junguiano.html

Do mesmo modo que o corpo humano apresenta uma autonomia comum,
sempre a mesma, apesar de todas as diferenças raciais, assim também a
psique possui um substrato comum. Chamei a este substrato inconsciente
coletivo.
Jung

Segundo Jung (apud SILVEIRA, 1997) o inconsciente coletivo é um substrato
psíquico comum a todos os seres humanos, sendo uma expressão psíquica da
mente, independente de raças, diferenças culturais e atitudes conscientes.
Um marco importante para a psicologia foi a descoberta do inconsciente
coletivo, pois este mostra que o ser carrega não só a sua própria história, como
também a de toda a espécie.
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Para Samuels (1988), os conteúdos do inconsciente coletivo jamais estiveram
na consciência, ou num periodo vivido pelo indivíduo, já o inconsciente pessoal
fundando-se no anterior, é composto por conteúdos que em algum momento de sua
vida já foram conscientes. Sendo assim, o inconsciente coletivo age independente
do ego, pois suas manifestações aparecem na cultura como motivos universais.
O inconsciente coletivo é um reservatório de imagens latentes, em geral
denominadas imagens primordiais por Jung. Primordial significa primeiro ou
original; por conseguinte, uma imagem primordial diz respeito ao
desenvolvimento mais primitivo da psique. O homem herda tais imagens do
passado ancestral. (HALL, 2014, p. 32)

A possibilidade dessas imagens latentes se manifestarem vai depender do
quanto de experiências forem vivenciadas pelo indivíduo. E os conteúdos do
inconsciente coletivo refletem os processos dos arquétipos (a parte herdada da
psique).

3.4.1 Arquétipos
“Os arquétipos são possibilidades herdadas para representar imagens
similares, são formas instintivas de imaginar. São matrizes arcaicas onde
configurações análogas ou semelhantes tomam forma”. (JUNG apud SILVEIRA,
1997, p. 68)
Sendo os arquétipos universais um conjuto de imagens psiquicas presentes
no inconsciente coletivo, Jung investigou muitos sobre estes temas, incluindo desde
os do nascimento, da morte, do poder, de Deus, de herói, da criança, do demônio,
do velho sábio, de meios naturais como as árvores, sol, vento, lua e outros,
possibilidades infinitas de situações vividas.
Na formação da personalidade e do comportamento humano, Hall (2014)
relata que Jung prioriza em especial os seguintes arquétipos: persona, anima,
animus, sombra e o Eu (self).

3.4.1.1 A persona
A persona é fundamental para a sobrevivência do indivíduo. Na verdade ela é
como a pessoa mostra-se no mundo. Esta palavra tem seu significado original como
máscara. Um ator utiliza uma delas para representar um determinado personagem.
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A persona é que permite a convivência entre seres humanos, permitindo que
estes relacionem-se mesmo em situações desagradáveis. Sendo assim, ela permite
que se tenha uma vida social e comunitária satisfatória. O papel da persona é
possibilitar ao indivíduo usar as máscaras necessárias em situações diversas.
Quando a pessoa identifica-se em excesso com o papel que está
desempenhando e enche-se de orgulho, descartando os outros aspectos de sua
personalidade, alheio à sua verdadeira natureza, fala-se de um ego inflado, que
impõe e aceita simplesmente a sua verdade em detrimento das necessidades do
outro. Neste caso, muitas vítimas desta inflação experimentam um sentimento de
inferioridade, sentindo-se incapazes de corresponder aos padrões esperados por
ela. Muitas vezes sentem-se s e distanciadas da sociedade. (HALL, 2014)
Jung (apud Hall, 2014) denominou a face externa da psique de persona, e a
interna de anima nos homens e de animus nas mulheres.

3.4.1.2 A anima e o animus
Imagem 15 – Anima e animus

Disponível em: http://www.arteterapiaintegrativa.com/#!JUNG-Um-Pouco-de-PsicologiaAnal%C3%ADtica/cmbz/55a6f2d70cf24f011b5f35eb

Anima é a personificação do aspecto feminino na psique do homem e animus
é a personificação do aspecto masculino na psique da mulher.
Através da interação dos homens e mulheres durante muitas gerações, o
homem adquiriu o arquétipo de anima, seu lado feminino na psique, e a mulher o
seu arquétipo de animus, seu lado masculino na psique.
A projeção de anima no homem é primeiramente na mãe, e do animus na
mulher é no pai, ou em quem os represente. Mais tarde, os homens projetam suas
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animas nas mulheres, e as mulheres seus animus nos homens. Isto vai desencadear
o desenvolvimento da qualidade das relações entre os sexos.
Hall (2014) descreve que devido ao grande preconceito social em relação a
papéis masculino e femininos desde a infância, leva-se o menino desde cedo a
vivenciar papel especificamente masculino e vice-versa para as meninas. Assim, a
persona pode acabar sufocando a anima do menino e, na mesma medida, o animus
da menina. Quando este evento acontece com muita intensidade, pode igualmente
causar alterações sexuais exageradamente acentuadas.

3.4.1.3 A sombra
Imagem 16 – Sombra

Disponível em: http://www.arteterapiaintegrativa.com/#!JUNG-Um-Pouco-de-PsicologiaAnal%C3%ADtica/cmbz/55a6f2d70cf24f011b5f35eb

No caso do arquétipo da sombra, na abrangência das relações interpessoais
e de acordo com o gênero da pessoa, haverá influências nas preferências do
indivíduo em relação ao próprio sexo.
A sombra no ser humano possui aspectos de “natureza animal” e para o
convívio social, há que domesticá-la,

perdendo-se aí a espontaneidade,

criatividade, expressividade de fortes emoções e profundas intuições. Privando-se
de aspectos de sua natureza institiva, de elementos de uma sabedoria profunda em
prol do estudo ou da cultura. Estes aspectos acabam por ficar reprimidos levando a
uma vida sem brílho e muitas vezes conturbada.
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A sombra é um dos arquétipos que mais influencia o ego, pois seu conteúdo
representa tudo aquilo que é reprimido na personalidade. Este arquétipo possui
características que se opõem ao funcionamento da persona, mantendo uma relação
de compensação com a mesma.
Como a sombra não apresenta-se facilmente, seu poder de persistência é
grande, e num caso de situação vital difícil, exerce seu poder sobre o ego. Quando
o ego e a sombra trabalham juntos, em harmonia, a pessoa sente-se cheia de vida
e de energia, pois o ego ajuda a canalizar a sombra para o consciente. E como as
inspirações vindas do instinto são sempre obra da sombra, estes instintos serão os
responsáveis pela vitalidade, criatividade, vivacidade e vigor do ser humano.
Quando rejeita-se a sombra diminui-se a personalidade (HALL, 2014).
Quando a sombra é obstruída, acontecem conflitos e desastres emocionais.
Então, a sombra por ser um arquétipo tão importante, deve ser sempre estimulada a
expressar-se com liberdade, para não causar transtornos e, sim, reter e afirmar
símbolos ou imagens de grande importância para a pessoa. Pois graças a sua força
e tenacidade, poderá levar uma pessoa à auto-realização, satisfação e uma maior
criatividade.

3.4.1.4 O self
O estado de auto-realização e de conhecimento do próprio self é o objetivo
final de toda a personalidade. Para atingir este estado, o ego deverá receber e dar
continuidade às mensagens vindas do arquétipo do self.
Mas, o que vem a ser o self? É o princípio organizador da personalidade. É o
principal arquétipo do inconsciente coletivo, assim como o sol é o centro solar. Ele é
o arquétipo da ordem, da unificação, harmonizador de toda a estrutura psiquica,
sendo que sua atuação abrange tanto os complexos (inconsciente pessoal) como o
ego (consciência), propiciando unidade, firmeza e união da personalidade. (HALL,
2014)
Para Jung (apud HALL, 2014, p.44) “[...] o self é a meta de nossa existência
[...]”, e é preciso tornar tudo consciente para que o efeito da individuação na
personalidade, aconteça.
Complementando esta argumentação, Jung (apud SAMUELS, 1988, p. 109)
esclarece que: “O objetivo da individuação é nada menos que despir o self dos
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falsos invólucros da persona, por um lado, e do poder sugestivo de imagens
primordiais, pelo outro”.
Concluíndo este breve comentário sobre as estruturas da personalidade,
pode-se dizer que é um sistema complexo, não sendo a psique nem estável, nem
fixa e, sim, permanentemente em processo de transformação. Outro ponto
importante sobre a estrutura da personalidade, é que ela vive em constante conflito
entre suas partes, assim como há oposição entre a persona e a sombra, entre a
persona e a anima, entre a sombra e animus, entre o ego e o inconsciente pessoal e
coletivo. E, deste modo, o conflito é um fator onipresente, pois esta tensão, que
constitui a própria essência da vida, faz gerar energia, e movimenta a personalidade.
(HALL, 2014)
Dando sequência a este trabalho monográfico sobre ritual arteterapêutico com
crianças, após a apresentação de alguns conceitos básicos da psicologia analítica,
será desenvolvido o tema sobre desenvolvimento do ego na criança e a relação
desta estrutura psíquica com aspectos dos rituais presentes e apresentados no
processo arteterapêutico.
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CAPÍTULO IV
CRIANÇA: A MAGIA DA INFÂNCIA

Imagem 17 – Being loved my mother earth

Disponível em: https ;//www.pinterest.com/pin/21532904444661344

Por

tratar-se de um tema referente à criança e sua identidade, torna-se

necessário um prévio e breve esclarecimento do processo de desenvolvimento
psíquico na infância e da formação de sua identidade.

4.1. INFÂNCIA, CRIANÇA E CRIANÇAS
A infância é importante, não só porque é o ponto de partida de possíveis
deformações do instinto, mas também porque é a época em que,
aterrorizantes ou encorajadores, esses sonhos e imagens que enxergam tão
longe, vêm da alma da criança e preparam seu destino inteiro.
Jung

Segundo Javeau (apud ANDRADE, 2010), ao discutir os vários conceitos de
infância, elabora também uma descrição das origens dos termos infância e criança.
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No caso da infância, esta palavra traz à lembrança um período que se inicia
com o nascimento, tendo como término a puberdade. Sendo considerada infância,
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o período que vai do nascimento até 12
anos de idade incompletos. Então, este é referido como a geração e a faixa etária, e
é resultante das transformações sociais históricas, assim como, raça, etnia e
condição social.
Para o autor, o termo criança está psicologicamente relacionado à
preocupação com ser criança em si, levando em consideração suas características
individuais, passando esta por vários níveis, em que vai tomando posse de suas
competências, construindo, assim, as etapas necessárias para a formação de sua
personalidade como indivíduo.
Por fim, no plural, o termo crianças relaciona-se com o campo antropológico
ou sócioantropológico, considerado neste contexto “como uma população ou
conjunto de população com plenos direitos científicos, com seus traços culturais,
seus ritos, suas linguagens, suas imagens e ações” (Ibidem, p.49).
Durante o período da infância, a atividade do ser humano é essencialmente
criativa e espontânea, onde o brincar expressa os aspectos pessoal, social, cultural
e as dimensões concretas das ações que são praticadas através de seu corpo. Este
ocorre segundo as fases de desenvolvimento evolutivo as quais serão estudadas no
próximo item, contribuindo para um maior entendimento e na construção de todo o
simbolismo da infância.
Para a abordagem das fases de desenvolvimento, será utilizada a visão de
Neumann,

ilustrando

o

enfoque

da

psicologia

analítica

nas

fases

do

desenvolvimento do ego.
4.2 A CRIANÇA E AS FASES DE DESENVOLVIMENTO DO EGO SEGUNDO
NEUMANN
Neumann (1995) fala que o desenvolvimento da personalidade da criança
acontece do matriarcado para o patriarcado, passando por vários estágios que vão
refletir-se no desenvolvimento do Ego/Consciência.
Estas fases ou estágios são repetições do processo de evolução mais amplo
da humanidade, representadas pelos mitos. Sendo então a teoria de Neumann
considerada uma releitura do desenvolvimento humano em comparação ao seu
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desenvolvimento, que ocorre através de símbolos arquetípicos de desenvolvimento
e vai progressivamente transformando a consciência (DINIZ, 2004).
Estes estágios do desenvolvimento na infância iniciam-se desde o útero, e os
primeiros meses de vida, onde a criança encontra-se em um estado de
indiferenciação total, sendo observado nos mitos de origem da criação, na relação
primal da humanidade e do matriarcado, onde prioriza-se a dependência e o culto à
Deusa ou a Grande Mãe. Progressivamente vai de encontro ao arquétipo do pai, nos
estágios superiores, solares, até alcançar seu mais alto grau de independência no
patriarcado, ocorrendo o culto aos deuses, no despertar da consciência, onde o ego
conecta-se com o self . Sequencialmente o indivíduo chega à vida adulta, vivendo
um momento de alteridade, num caminho de relação e troca consciente com o outro,
seguindo em seu destino até chegar a uma Dinâmica Cósmica, ressignificando a
existência da finitude humana.
Então, o ego da criança começa a desenvolver-se nos primeiros meses da
vida, onde o núcleo do ego presente cresce e torna-se único, mas embora tenha
uma vida própria, ainda não se distingue. (NEUMANN, 1995).
A criança só tende a tornar-se ela mesma ao longo do tempo, quando iniciase o distanciamento da relação com a sua mãe, nos primeiros anos de vida, por
volta dos dois ou três anos, ao começar a dizer eu. Este processo mostra que a
consciência está se manifestando como luz vinda das trevas do inconsciente. O
desenvolvimento maior da consciência ocorre por volta dos vinte anos. Depois deste
período é mais difícil o inconsciente juntar-se ao consciente. (JUNG apud
COLUNISTA, 2014)
As primeiras coisas a serem descobertas nos diferentes estágios da
consciência são a realidade subjetiva, a formação do ego e a individualidade,
embora na criança o ego e a consciência preocupam-se principalmente com a
adaptação (Ibidem).
Em sua obra “A Criança”, Neumann (1995) descreve as fases de
desenvolvimento dos processos de independência do ego, indo dos estágios fálicos
e matriarcais até chegar ao patriarcal, solar. Estes estágios são: O estágio fálicoctônico do ego: vegetativo e animal, o estágio mágico-fálico do ego, o estágio
mágico-guerreiro do ego, o estágio solar-guerreiro do ego, o estágio solar-racional
do ego.

60

Estes

estágios

encontram-se

dentro

das

três

fases

básicas

do

desenvolvimento infantil que Neumann (1995) desenvolve em sua obra. Estas fases
passam do estágio urobórico, onde a Grande Mãe é tanto feminina (passiva) e
masculina (doadora ativa) num estado de indiferenciação total para a criança,
seguindo com a dinâmica matriarcal, porém começando um estado de diferenciação
da criança com a mãe, até chegar na fase do patriarcal ou solar, quando a criança
vai ganhando consciência de sua masculinidade e libertação do mundo matriarcal.
Diniz (2004, s/p) sintetiza estas fases e a relação comportamental “pais e
filhos” vividos neste período:
O desenvolvimento infantil centra-se nestas três primeiras fases: ourobórica,
Dinâmica Matriarcal e Dinâmica Patriarcal. Nelas o estado de dependência
é nítido, tanto no que se refere à necessidade de proteção e cuidados,
como, à necessidade de ser orientado e conduzido no mundo.
Imagem 18 – Ouroboros

Disponível em: https ;//www.pinterest.com/pin/14144186304523258/ouroboros.

A fase urobórica é representada pela figura mitológica da imagem alquímica
do dragão que se devora. É a serpente alada que engendra e engole a própria
cauda. Acontece então um movimento circular fechado onde a Grande Mãe
(masculina - pois é uma doadora ativa e feminina - passiva e direcionadora) é
indiferenciada da criança. Esta vive num mundo de indiferenciação total, onde ela e
a mãe são um só ser.
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Imagem 19 – O sagrado feminino

Disponível em: the-cauldron-of-the-goddess.blogspot.com.br

Neste periodo não existe distinção entre “eu e outro”, nem noção de tempo e
de mundo interno e externo. A criança vivencia a eternidade neste universo que
envolve e contém, circunda, protege e nutre. Seu mundo é de potencialidades e
potencialidades, onde tudo existe sem forma. (DINIZ, 2004)
Campbell (apud LARANJEIRA, 2011, p.78) fala que “[...] a mulher dá a luz,
assim como da terra se origina as plantas [...]. [...] é a mãe que tudo pode nos
oferecer”.É uma fase passiva e dirigida, em que a realidade mágica está na empatia
entre mãe e filho, nos fenômenos telepáticos e biológicos. Este período divide-se em
estágios fálico-ctônico do ego: vegetativo e animal.
Sendo este o periodo que abrange a vida intra-uterina e os primeiros meses
de vida do bebê, Neumann a denomina de fase embrionária pós uterina, que
prossegue até aumentar suas experiências e, na segunda fase, quando a criança
começa a andar como um animal, progride para um sentimento de mais liberdade,
pois começa a ter mais autonomia na sua relação com o mundo. A sua relação com
a mãe torna-se menos dependente, mais solta e seu impulso mais expansivo. É a
busca por mais independência através de novos experimentos no mundo.
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Imagem 20 - A Grande Mãe

Acervo pessoal da autora

A segunda fase é a do matriarcado, onde a criança passa a reconhecer o
outro através da figura materna, representando para ela como fonte de prazer.
Surge então a relação “eu-tu”. Neste periodo, seu comportamento visa atender suas
necessidades básicas, e começa então a dificuldade em aceitar as proibições.
A imagem arquetípica da Grande Mãe trazendo a polaridade, tem assim, tanto
o poder de aquecer, sustentar, acolher, nutrir e proteger, como, de abandonar,
possuir e devorar. Neste momento, a mãe ou substituta, propicia para a criança a
possilidade mágica de transformar o frio em aquecimento, a fome em satisfação
(saciedade), o desconforto no conforto, a dor em prazer, entre outros. Este tornamse os primeiros organizadores da consciência, iniciando então o eixo da organização
ego-self, necessitando de outra pessoa para lhe dar o que precisa para sua
sobrevivencia, caso contrário podem ocorrer distúrbios neste eixo. (DINIZ, 2004)
Segundo Neumann (apud DINIZ, 2004), na fase primal matriarcal é de
fundamental importância a disponibilidade da mãe com a unidade bio psiquica do
filho, pois o ego encontra-se totalmente conectado à experiência corporal e a não
disponibilidade da mãe neste periodo pode causar um distúrbio radical nesta fase,
conduzindo à uma disfunção e doença mental futura.
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A criança começa a viver nesta fase o mundo dos opostos que
complemtentam-se e, apesar de cada momento ter um tipo de alternância de
sentimentos, ainda não consegue diferenciá-los.
A imagem arquetípica da Grande Mãe refletida na psique destas fases é uma
experiência humana que faz com que o ser humano ganhe sabedoria, sendo
ajudado por este arquétipo, que está em sua psique, correspondendo a algo que
existe objetivamente no mundo e que através desta experiência interpreta o mesmo.
Nesta fase, a criança começa a se libertar e esta é realizada através da “[...]
auto assertividade ritual, do abraço matriarcal, e ao alcançar uma autonomia e uma
independência, assume sua forma mais clara no ego guerreiro e solar do
patriarcado.” (NEUMANN, 1995, p. 132)
Na fase do ego mágico ativo, a consciência está começando a ser
sistematizada, a personalidade está começando a diferenciar-se, e a consciência
ainda não apresenta-se nem objetiva e nem independente.
Nesta fase do desenvolvimento do ego, há transito entre os estágios mágicos
fálicos e guerreiro. Assim, seguindo os novos estágios, tanto o “mágico-fálico”
(fascinio e o instinto de se alimentar) como o “mágico-guerreiro” (que vai a caça
deste alimento) o ego apresenta certa atividade própria.
Apesar de uma determinada independência, o ego ainda encontra-se
irracional, em parte inconsciente e subordinado aos impulsos e emoções, fazendo
seu mundo significativo através das cargas de emoções e sentimentos vivenciados,
e ainda é fragmentado, sem muita disponibilidade da libido da vontade, onde
somente nos momentos ‘ritualísticos de concentração’ consegue vivenciar a
continuidade existente no futuro ego solar ou patriarcal (mais maduro). Por isto,
neste período primitivo do ego, é tão importante proporcionar rituais que estimulem a
libido (potência vital).
Por volta dos seus dois e três anos, crianças começam a ter necessidade de
um experimento do mundo ordenado, assim como as horas do dia, as pessoas, as
atividades e os momentos de ouvir histórias tendo um período marcado. A base
necessária do ego é formada a partir deste mundo ordenado com um centro estável
(NEUMANN, 1995).
Com a progressão do mundo das artes e escritas desordenadas em rabiscos,
a criança chega ao desenho do círculo, formando mandalas, num movimento de
autoconcentração do ego, acontecendo uma transformação deste para o centro do
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mundo, representando a personalidade e ficando ligado à consciência. Neste círculo
mágico o ego concentra-se em si mesmo, ficando à parte do mundo.
Neumann (1995, p. 119) fala de uma importante relação entre círculo, ego e
rituais:
O círculo, a mandala, que desempenham um papel tão predominante nos
primeiros desenhos das crianças, aparece filogenéticamente na magia como
um círculo mágico no qual o ego coloca-se à parte do mundo e se concentra
em si mesmo. Essa concentração é a pré-condição para a atividade do ego,
que no adulto torna-se a vontade diretora. Os rituais de concentração do
ego, formas rituais que utilizam círculos mandálicos cuja provável forma
mais primitiva, comum à toda a humanidade dos primórdios, é a dança
circular, na qual o grupo humano põe-se à parte do mundo e reúne-se em
comunidade.

A atividade nesta etapa é chamada de fálica, pois ela é fecundante e
transformadora num sentido supra-sexual e suprapessoal. A criança faz sua própria
fecundação, através da sua atividade em direção ao corpo e ao inconsciente,
quando utiliza da concentração de atividades mágicas e pode vivenciar e utilizar
seus próprios impulsos e emoções.
Assim como no desenvolvimento da humanidade, nesta fase, o masculino fálico e guerreiro - encontra-se, ainda, à mercê do serviço da mulher, no que diz
respeito à produtividade e à nutrição. É preciso uma boa escuta da mãe, para que
ela possa lhe servir o alimento necessário.
Neste contexto, Neumann (1995) relata que os primeiros ritos da humanidade
foram relacionados ao alimento. O crescente progresso da consciência masculina e
da libertação da mesma em relação ao mundo matriarcal (relação magia e mulher) é
o passo decisivo do matriarcado para o patriarcado. A subordinação do homem em
relação à mulher, como representante geradora e alimentadora, vai sendo
substituída por uma relação resistente e hostil do homem. Segundo este autor, os
povos primitivos da terra do fogo contam a história de como se deu a substituição do
matriarcado lunar para o patriarcado solar em que “[...] só o ego lutador, heróico, é
capaz de superar o feminino maternal” (NEUMANN, 1995, p. 130).
Sobre este tema, Diniz (2004, s/p) descreve que:
Aos poucos a criança vai criando a percepção de um envelope corporal,
uma separação entre dentro e fora, eu e não eu, vivendo através de seu
corpo os limites de sua personalidade. Ocorre então um distanciamento
progressivo entre a consciência e o inconsciente, a criança entra na fase
patriarcal [...].

65

Imagem 21 – Manderu o Deus Sol

Disponível em: historiadigital.org / mitologia tupi guarani

A fase patriarcal, que constitui grande parte da infância, é também chamada
solar. Segundo Diniz (2004) neste período a criança vive a imagem arquetípica do
pai, trazendo para esta um lado ativo, prático e protetor, preparando e
estabelecendo planos e metas para o futuro, e começando seu aprendizado de lidar
com as normas, as regras, as leis, os deveres e as interdições. O pai faz acontecer o
plano material da realidade no mundo real, ajudando o filho a ir para o mundo. O
mundo agora é regido pela ética, pelos deveres, pelo tempo, pelos valores e
tradições, pela moral, pelas normas, fazendo com que a criança se insira no
universo cultural e social, ocorrendo várias exigências de atitudes e comportamentos
cabíveis no mundo externo.
Nesta fase, a criança já consegue integrar as sensações e as observações
passadas, recordando e ligando-se ao meio em que vive. E, assim, consegue ter a
memória de sua própria história, pois a noção de continuidade já está presente em
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seu universo, a noção de ontem, hoje e amanhã já está presente. Neste período
também já começa a fazer as operações abstratas simples e inicia o ganho de
autonomia e independência. (DINIZ, 2004)
Neumann (1995) afirma que tanto o arquétipo da mãe quanto o do pai são
envolvidos por um elemento ourobórico, onde o arquétipo da mãe é também
paternal e masculino e o do pai é maternal e feminino.
É importante ressaltar que a criança vem de uma relação primal inconsciente,
em que absorveu tanto reações ativas (masculina), quanto passivas (femininas) da
figura materna, e por isso agora pode confrontar-se com a imagem arquetípica do
pai, de uma forma consciente.Nesta fase, então, começam a surgir os conflitos entre
feminino e masculino (guerra dos sexos), indicando que nem o menino e nem a
menina estão seguros de si próprios. Só poderá ocorrer uma relação adulta entre
homem e mulher quando esta fase tiver sido ultrapassada, na fase solar racional do
ego, quando a relação pode tornar-se verdadeira e adulta.
Esta fase do patriarcado é também representada pelo símbolo solar, quando
Neumann (1995) descreve estes estágios de desenvolvimento do ego. Neste estágio
solar patriarcal, a criança cria uma relação com um totem, podendo ser este um
animal ou qualquer elemento da natureza, ou objeto, como um símbolo transpessoal
de pai.
Ao entrar neste universo, a criança já adquiriu a noção de si mesma,
passando a operar, representar, fazer analogias, interferir e, sendo capaz de tirar de
dentro de suas sensações, elementos mais permanentes. Esta fase é marcada pelo
fato da criança começar a tomar posição em relação ao mundo externo, quando esta
já tem um conceito próprio do que está ao seu redor, o qual será modificado por
novas experiências.
Neste periodo, como dito anteriormente, acontece uma ênfase das diferenças
entre os sexos. E também começa a preocupação em relação às roupas. A atividade
plástica não é mais tão espontânea, pois a criança já apresenta um maior
desenvovimento intelectual e uma maior evolução em termos de consciência crítica
em relação à sua obra produzida. (DINIZ, 2004)
Antes dos seis e sete anos, os jogos simbólicos estão em alta, e quando
chegam estas idades, os brinquedos começam a aproximar-se mais do real, com
brincadeiras que imitam mais a realidade e assim as construções lúdicas são
ordenadas de forma mais coerentes. Muitas vezes a criança sente a necessidade de
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organizar o espaço da brincadeira para depois iniciá-la. Junto com o reconhecimento
da realidade, o comportamento social vai aparecendo, tirando de campo o
comportamento egocêntrico.
Por volta dos sete e oito anos, entra a possibilidade de usar o símbolo
partilhado como uma possivel atividade de cooperação na utilização de jogos de
regras, o que faz desenvolver a necessidade de entendimento mútuo no domínio
das regras, que começam a ser codificadas no comportamento relacional da criança
que joga. Assim, nesta etapa, ela está apta a obedecer a regras, a esperar sua vez e
a brincar em grupo.
Os jogos, tantos os motores como os ligados ao raciocinio lógico trazem as
regras e normas que devem ser seguidas e, portanto estes são brinquedos que
devem marcar a dinâmica patriarcal. Alguns exemplos destes são: Jogos de
raciocínio lógicos (quebra cabeça, jogo da memória, bingo, jogo da velha e etc.);
jogos motores (pipas, petecas, pular elástico, alinhavos, sinuquinhas, etc.)
Outras atividades deste periodo é a montagem de cenas, a construção de
brinquedos com sucatas, a utilização de máscaras, criação de personagens com
fantasias e roupas variadas. Sabendo que a criação do personagem e sua maneira
de atuar falam de suas vivências e emoções, é importante uma boa escuta do
terapeuta nestes momentos.
A criança, nesta fase dos sete/oito/nove anos, ao ser deixada livre em sua
expressão, vai reproduzir aquilo que lhe é mais significativo; assim, suas situações
mais familiares serão dramatizadas.
Dando continuidade neste processo, por volta dos oito/nove anos, as histórias
da criança precisam ser mais elaboradas, elas já dão um toque de humor nas
narrativas, gostando de ouvir e contar piadas, e por isso ficam fascinadas por
histórias humorísticas engraçadas e histórias em quadrinhos também os interessam,
evoluíndo para os interesses da pré- adolescência.
Quando entra na pré-adolescência, já se interessa por assuntos ligados à
realidade social, ficções fantásticas com grandes aventuras, relatos sobre invenções
e outras realidades. Tem grande facilidade para inventar histórias, que projetam
então, algo de sua vida, expressando temas importantes para ela. Gostam de
trabalhar com bandas, apreciam muitos ritmos e diversos estilos musicais, que usam
em seus trabalhos/atividades.
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À medida que o ser humano vai crescendo e evoluíndo dentro da dinâmica
patriarcal, passando por várias fases até a adolescência, a atividade lúdica vai
transformando-se. Então, nesta fase patriarcal, encontram-se os estágios solarguerreiro do ego e solar-racional do ego. Sendo, que este período patriarcal,
corresponde a uma significativa parte da infância, onde durante todo este processo,
a criança prepara-se para ingressar na escolaridade formal da adolescência.
Ocorrendo a saída da infância para a adolescência no final desta fase, que é bem
caracterizada por interesses e alterações físicas e emocionais.
Diniz (2004, s/p) continua, com o pré-adolescente que entra na dinâmica do
herói, constituindo uma tentativa do inconsciente de “[...] criar um modelo de Ego
ideal, que permanece em harmonia com as exigências da psique. Caminha rumo à
alteridade, começando a ser capaz de suportar a tensão de postos, e considerar o
lugar do outro”. Este processo irá proporcionar-lhe a construção de sua
individualidade e o relacionamento com o outro fora dos modelos parentais.
Percebe-se que após a fase dos oito anos até a pré- adolescencia, crianças
estão num período de mais consciência, e num momento de incluir-se no meio social
e cultural de forma mais efetiva. Sendo assim, a utilização das vivências
arteterapêuticas será importante nestes períodos, pois vão ajudá-las no reforço de
sua identidade por meio do exercício de seus processos criativos e expressivos,
fortalecendo, com isto, sua auto-imagem em relação à descoberta de seu poder
pessoal, à motivação, capacidade e coragem que serão necessários na próxima
etapa de sua vida, no periodo da adolescência em que a busca da identidade é um
fator primário. É importante considerar que estas fases são cumulativas, podendo
ocorrer processos regressivos aos conteúdos primitivos, que devem ser elaboradas
a partir de uma nova progressão energética.
Em todas as fases a ansiedade é um sintoma necessário no processo da
centroversão, sendo esta a “[...] tendência inata do homem a desenvolver-se como
uma totalidade e, progredindo de fase para fase, superar em cada caso o aspecto
terrível da aderência do mundo arquetípico” (NEUMANN, 1995, p. 131). Então, a
centroversão impulsiona para que ocorra o desenvolvimento das fases. Quando o
ego não é sufocado por este medo, no caso da ansiedade, é um bom sinal, pois o
medo pode auxiliar o ego, orientando-o sobre o que deve ser temido e reorientandoo em sua trajetória, porém se for reprimido ou proibido em seu desenvolvimento,
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este poderá entrar num complexo de castração, como é chamado pelos
psicanalistas.
Então, a ansiedade e o medo são normais, necessários para o
desenvolvimento da criança, levando a um contínuo fortalecimento do ego, já que
estes alertam sobre ameaças ao ego durante o desenvolvimento, e impulsionam a
sua evolução. E com toda esta dinâmica, o ego consegue receber uma grande
quantidade de libido (potencia vital) usada para superar os medos, consolidando e
aumentando a força de vontade para conquistar o mundo (NEUMANN, 1995)
4.3 FASES DO DESENVOLVIMENTO DO EGO E RITUAIS
Neumann (1995, p. 146) refere-se à importância do ritual nas fases do
desenvolvimento do ego descrevendo que:
O desenvolvimento dos estágios da consciência e o concomitante
desenvolvimento do ego constituem um processo que normalmente
depende tanto do coletivo que encontramos rituais em praticamente todos
os grupamentos humanos. Esses rituais tornam possíveis e facilitam a
transição de uma fase para outra, pois, identificando-se com as tradições,
mitos e religião do grupo, o indivíduo adquire uma compreensão de sua
existência e de sua função na coletividade.

O autor relata que estas iniciações devem ocorrer não só na adolescência,
como também na infância, assim como, com os homens, as mulheres e na idade
madura, com as pessoas mais velhas.
As transições de uma fase para a outra no desenvolvimento da criança são
encenadas ritualmente pelos pais desde o nascimento, passando pela libertação da
mãe, a separação dos sexos na formação de grupos, junto a uma ordem coletiva
ritualística. O ser humano sente-se cada vez mais predisposto à suas realizações
cada vez que enfatizam e realizam-se rituais de iniciação do grupo, nas transições
entre as fases de desenvolvimento.
Os rituais têm uma importante função no fato de ajudar o indivíduo a fazer
uma conexão com valores transpessoais e sua preparação interior para a realização
de algo muito difícil em sua trajetória. Neumann (1995, p. 133) colabora com esta
observação no seguinte relato:
Quando um homem moderno “reza e vai à guerra”, consciente de sua justa
causa, portanto conectado e identificado com valores transpessoais ele
efetua uma preparação mágica interior semelhante. O resultado da batalha
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depende em parte dessa preparação interior, da mesma forma como
aconteceu com o homem primitivo; e mais ainda, essa preparação faz muito
para tornar o homem capaz de suportar os horrores de matar e o perigo de
ser morto.

Neste caso o ser humano dá ao ego poderes transpessoais, fazendo com
que ele identifique-se e alinhe-se a este poder, e com isto a destruição ou morte
torna-se parte de uma ordem cósmica, deixando de ser uma atitude da pessoa em
si.
Na verdade, em todas as fases de desenvolvimento, o que acontece
progressivamente é a morte de algo, assim como, da fase matriarcal para a
patriarcal, ocorre a morte do arquétipo da mãe como valor supremo, para que o
arquétipo de pai substitua este valor. Então sempre morre um valor em detrimento a
um novo valor para que o crescimento aconteça.
Na sociedade moderna a ausência de rituais e das atitudes adequadas dos
mesmos, provoca um “envenenamento interior”, pois a psique torna-se cada vez
mais neurótica por não conseguir digerir as destruições ocorridas em suas vidas
(NEUMANN, 1995, p. 134). Como no ser humano moderno estes rituais coletivos
perderam-se, os problemas relacionados com estas transições recaem sobre o
indivíduo sobrecarregando seus entendimentos e suas obrigações, tornando
frequentes os distúrbios psíquicos. Ficando todas suas atitudes emocionalmentes
carregadas de tensões, falta de clareza e atitudes, assim como ansiedade
excessiva.
Todos os estágios da vida antigamente, desde a infância, a puberdade,
casamento, meia idade, climatério e hora da morte eram fases numinosas marcadas
no coletivo por ritos. Hoje em dia estes trânsitos são fontes de distúrbios psíquicos e
de ansiedade para o indivíduo, pois só o entendimento consciente destas fases não
é o suficiente, para que ele ocupe-se de viver a própria vida.
“Todos os ritos de iniciação, sejam matriarcais ou patriarcais, sejam de
meninos ou de meninas ou de adultos, tem a função de transformar o ego em sua
relação com o self.” (NEUMANN, 1995, p. 134)
Colaborando com este relato, Hall (2014), fala que, a individuação da pessoa
só ocorrerá na medida em que o ego permitir que as experiências recebidas tornemse conscientes.
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Neste contexto, os ritos de iniciação ajudam no processo do ego validar as
mensagens vindas do arquétipo do self (inconsciente/como organizador, unificador e
harmonizador) para que a passagem de uma fase para outra, permita um
desenvolvimento da individualidade cada vez mais harmônico e ordenado.
O ego como o organizador da mente consciente, vai triar tudo o que irá para a
consciência ou não, através da seleção de todas as recordações, pensamentos e
sentimentos, eliminando ou permitindo uma continuidade dos fatos de acordo com o
seu crivo, com isto, irá fornecer para a personalidade a sua identidade e
continuidade.
O desenvolvimento do processo da identidade, com mais detalhes, será
abordado no item a seguir.
4.4 IDENTIDADE PESSOAL
Durante a infância a atividade do ser humano é essencialmente criativa e
espontânea, e através das brincadeiras a criança expressa todos os aspectos
pessoal, social e cultural.
Segundo Winnicott (apud SAKAMOTO, 2008, s/p) “[...] durante a infância, o
potencial criativo está a serviço da constituição de uma identidade pessoal, ao que
vale acrescentar a obra criativa mais importante da existência humana visto que
todas as demais realizações derivarão desta primeira”.
A infância é uma época em que o ser humano explora suas experiências
revelando aspectos próprios e subjetivos, experimentando poderes e limites de seu
corpo, fazendo contato com seus processos imaginativos, seus encantos, descobre
também seus desejos, constrói as prováveis hipóteses que serão postas à prova em
relação ao seu entedimento do mundo, duvida da verdade dos fatos e com suas
experiências, vai construindo-se e desenvolvendo suas crenças em relação a si
mesma, sobre as pessoas, sobre o mundo social, e a realidade concreta do
universo. Neste explorar e descobrir a si mesma, caminha em direção à vida adulta,
juntando experiências importantes na determinação de seu futuro e de sua
identidade, construíndo sua história.
Assim, a saúde psíquica da infância está diretamente ligada ao potencial
criativo como potencialidade de realização construtiva, e derivada da construção da
individualidade, dando suporte ao sentimento de felicidade que é tão buscado pelo
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ser humano nesta existência. Neste processo criativo, o ser constrói o seu Eu
distinguindo-se do outro, tornando-se um ser singular.
Para Winnicott (apud SAKAMOTO, 2008, s/p) ”[…] a construção da identidade
e a configuração do mundo interno subjetivo são produtos diretos da criatividade e
representam as primeiras produções criativas de um ser humano”.
A este respeito, Hillman (2001, p. 18) complementa que cada pessoa antes
mesmo de nascer recebe um daimon único, mas que na sua chegada a pessoa
esquece-se de tudo o que aconteceu. Este daimon então carrega seu destino em
forma de imagem que pertence a seu padrão a ser vivido aqui na terra. Portanto ele
relata que “[...] precisamos prestar atenção na infância a fim de captar os primeiros
sinais do daimon em ação, entender suas intenções e não bloqueá-lo”.
A partir destas afirmações, entende-se que a identidade do ser humano
começa a ser desenvolvida desde a infância e por isso, torna-se cada vez mais
necessário ser despertado e fortalecido a partir desta fase. Neste contexto Abrams
(1999, p. 12) ressalta que: “A voz da criança é essencial ao processo de tornar-se
único.

A

individuação,

aquele

processo

vitalício

de

desenvolvimento

da

personalidade, está ligada à identidade peculiar do self infantil e gira em torno dela”.
Sendo a criança um indivíduo em formação, todas as suas influências são
determinantes, por isso é tão necessário um desenvolvimento adequado tanto de
sua persona (suas máscaras e papeis no mundo) quanto do próprio ego
(organização da mente consciente). Quando o desenvolvimento da persona torna-se
mais importante do que a própria identidade, forma-se um padrão de personalidade
baseado numa imitação estereotipada, apresentando um perigo para a constituição
e a preservação do eu. Pois quando a máscara torna-se mais real do que o eu, o
indivíduo perde sua identidade. (LARANJEIRA, 2011)
A mesma autora comenta que as figuras de pai e mãe são de fundamental
importância para o papel arquetípico social (persona/desenvolvimento das
máscaras) e o desenvolvimento do Eu (indivíduo). A fraca mediação destes papéis
parentais durante a construção da personalidade do indivíduo, causa muito mal na
constituição do Eu, e na constituição da identidade pessoal. A criança busca na
família seus pontos de identificação e continuidade, construindo em si mesma os
modelos adequados de comportamento, de acordo com as formas que sejam
apropriadas para continuar no seu grupo familiar, passando posteriormente para a
sociedade em si.
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4.5 RELAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO DO EGO NA CRIANÇA, PROCESSO
RITUALÍSTICO ARTETERAPEUTICO E FORTALECIMENTO DE SUA IDENTIDADE

Através dos estudos anteriores mostra-se que o desenvolvimento do ego na
criança é centrado nas dinâmicas matriarcais e patriarcais, sendo que, mesmo na
fase mais tardia do patriarcado, esta continua regida por uma dependência em
relação aos pais no que se refere às necessidades de proteção, cuidado, orientação
e condução no mundo. Foi visto também que, cada fase de desenvolvimento deve
ser marcada por rituais, que permitam a passagem de um estado a outro, de forma
mais equilibrada e harmônica no que se refere às mortes de uns arquétipos de
valores supremos, para que possam ser substituídos por outros arquétipos
necessários ao momento. Assim como, a passagem do matriarcal (morte do
arquétipo da Grande Mãe) para o patriarcal (arquétipo do pai-solar).
Assim, em todos os momentos do desenvolvimento da criança, a presença
dos pais, é fundamental. E, indo de encontro à questão da identidade, as figuras
representantes da mãe e do pai, também são fundamentais para o papel arquetípico
social e o desenvolvimento do Eu na constituição da identidade pessoal, sendo, que
para o fortalecimento da mesma, são também de grande relevância, o estímulo do
processo criativo e o uso adequado da persona. Deste modo, confirma-se que a
relação com o outro faz-se primeiramente no âmbito familiar, no processo de
reconhecer-se e ser reconhecido, nas negociações de espaço, no exercício de suas
funções e papeis, e também no seu movimento como sujeito autônomo.
Percebe-se, então, que estes rituais devem começar em casa, porém, como
já falado anteriormente, muito dos rituais familiares perderam-se, assim como o
tempo de convívio dos pais está diminuido e sem inteireza. O tempo de almoço, de
jantar, café da manhã, e até o fato de colocar o filho para dormir, que seriam
momentos ritualísticos de troca de experiências, de reorganizar as relações, de
incorporar um real sentido da vida, transmitindo valores, atitudes e objetivos desta
família, podem nào ser vivenciados em muitos núcleos familiares, principalmente
com as crianças em vulnerabilidade social. Sendo assim, estas crianças poderão ter
dificuldades para afirmarem-se como indivíduo únicos e para exercer seu papel
social, o que pode ocasionar muitos conflitos pessoais e institucionais.
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Como já descrito no capítulo I, a orientação ritualística da arteterapia vai
oferecer um ponto fixo, uma referência de espaço e de atividades, para estas
crianças estabelecerem-se mais íntegras e adequadas no mundo.
Imagem 22 – Ritual de pintura

Acervo pessoal da autora

Em relação ao trabalho arterapêutico, que prioriza a linguagem não verbal,
sua forma ritualística é configurada pela utilização de materiais artísticos, pela
organização adequada e específica do setting terapêutico, e muitas vezes por
estímulos sonoros relacionados ao trabalho temático da sessão. (PHILIPPINI, 2011)
Toda a sessão da arteterapia tem uma organização temporal e espacial que
consiste em início, meio e fim, respectivamente distribuídos em tempos de
preparação, desenvolvimento e conclusão, com atividades específicas para cada
momento. E além desta estrutura, já foi mencionado o quanto é necessário a
preparação prévia de todo este ritual arteterapêutico, através da ordenação dos
materiais a serem utilizados, e da preparação do espaço.
Para demonstrar com mais clareza e entendimento, Philippini (2011, p. 38)
apresenta um fluxograma de muita ajuda para estas preparações e organizações
ritualísticas da arteterapia. Este é apresentado no quadro abaixo, mostrando todo o
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fluxo da sessão, sua organização temporal e espacial, divididos em fases e em
tempo de trabalho:

SESSÃO ARTETERAPÊUTICA
FLUXOGRAMA
ORGANIZAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL

PREPARAÇÃO



»

DESENVOLVIMENTO
A realização da
atividade prevista
para aquele
encontro.

Organização do
espaço;
Relaxamento e/ou
sensibilização.

»

CONCLUSÃO
(algumas sugestões)






Escrita criativa;
Imaginação ativa;
Visualização;
Relaxamento;
Compartilhamento
(reorganização do
espaço).

Cerca de 20% do tempo

Cerca de 60% do tempo

Cerca de 20% do tempo

total

total

total

As atividades de abertura, como mostra o fluxograma, abrangem atividades
de relaxamento e ritos iniciais para demarcar o território do grupo, assim como, para
relatos de sentimentos, e enraizamento do eixo do trabalho, utilizando algum objeto
no centro da roda. Neste momento a proposta é desacelerar a mente, para uma
maior concentração no trabalho.
A fase de desenvolvimento do trabalho arteterapêutico é muito importante no
que diz respeito aos aspectos necessários para a constituição da identidade,
relacionados com a criatividade, pois através da intermediação dos materiais
artísticos, pode-se despertar o processo criativo, os potenciais latentes, os aspectos
própios e subjetivos da criança, a experimentação de seus poderes e seus limites, o
contato com seus processos imaginativos, os seus desejos, suas crenças em
relação a si mesmas, sendo também revelados os símbolos importantes a serem
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trabalhados durante o tempo necessário. Neste momento podem surgir simbolos
arquetípicos para serem trabalhados no grupo.
Outro aspecto apresentado é o resgate da realidade unitária (realidade
absoluta) vivido durante o processso criativo. Portanto, o ritual ajuda o ser humano
a integrar-se com a realidade unitária vivenciada através do processo criativo,
trazendo através dele, o mito desta realidade e consequentemente a vivência do
sagrado na vida.
No fechamento da sessão, é proporcionado um momento de relatos,
permitindo uma maior organização e centramento dos participantes, preparando os
mesmos, para continuar sua vida cotidiana, sem grandes rupturas de sentidos
(PHILLIPINI, 2011).
Para que este processo aconteça é necessário um periodo de preparação
anterior, pois muita preparação precisa ser feita, desde o tema escolhido até a
organização do material utilizado. Percebe-se então o quanto de cuidado e
organização são necessários para que ocorra todo o trabalho, e ainda como há
necessidade de atenção e a escuta em relação aos participantes do processo, para
que suas demandas e aspirações possam ser diagnosticadas e trabalhadas.
As crianças atendidas no estágio realizado, e apresentado neste estudo,
vivem em estado de vulnerabilidade social, tendo, pouca ou nenhuma oportunidade
de participar destes trabalhos e destes rituais. Muitas possuem famílias
desestruturadas e desajustadas. Neste contexto o estudo discute se a arteterapia
pode contribuir para que elas possam sentir-se parte da sociedade, assim como
afirmarem-se como índivíduos dignos socialmente, através de uma melhora da
autoestima, da autonomia, auto-aceitação e respeito.
Esta hipótese considera que:
“As publicações revelaram que as crianças e adolescentes são vulneráveis às
situações ambientais e sociais. As vulnerabilidades manifestam-se em violência
cotidiana, no contexto familiar e escolar [...]”. (FONSECA, 2013, resumo)
A definição sobre vulnerabilidade remete à ideia de fragilidade e de
dependência, que se conecta à situação de crianças e adolescentes,
principalmente os de menor nível socioeconômico. Devido à fragilidade e
dependência dos mais velhos, esse público torna-se muito submisso ao
ambiente físico e social em que se encontra. Em determinadas situações, o
estado de vulnerabilidade pode afetar a saúde, mesmo na ausência
de doença, mas com o abalo do estado psicológico, social ou mental (4) das
crianças e dos adolescentes. (FONSECA, 2013, introdução)
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O próximo capítulo, denominado de “Os guerreiros solares e seus rituais”,
mostrará alguns aspectos da casuística produzida no estágio, sendo ressaltados os
trechos relacionados ao estudo em questão.
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CAPÍTULO V

OS GUERREIROS SOLARES E SEUS RITUAIS

Imagem 23 - Sagrado Feminino

Disponível em: https ;//www.nowmaste.com.br/wp-content/uploads/201403/sagrado-feminino.jpg
Mas todo lugar é o centro do mundo, e lá eu via, de uma maneira sagrada,
as formas de todas as coisas no espírito, e a forma de todas as formas,
como teriam que viver juntas como um único ser. E vi que o aro sagrado de
meu povo era um de muitos aros que formavam um único círculo, largo
como a luz do dia e a luz das estrelas, e no centro dele crescia uma única
majestosa árvore florida que abrigaria todas as crianças de uma única mãe
e um único pai.
Alce Negro

Este capítulo irá apresentar a casuística do estágio realizado com crianças
entre 9 e 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social, na Instituição ProCriança, no período de agosto de 2014 a setembro de 2015, com duração inicial de
2h:00 semanais e posteriormente 2h:30, até o término do estágio. O título dado ao
capítulo refere-se à fase da vida que as crianças estão vivendo, relacionada ao
período patriarcal, conforme a teoria de Neumann apresentada anteriormente.
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5.1 OBJETIVO GERAL DO ESTÁGIO
Os objetivos do trabalho são buscar, por meio do processo arteterapêutico,
desenvolver e ampliar os canais de comunicação e expressão; facilitar um aumento
da concentração, da motivação, da percepção e da autoestima; permitir a liberação
de emoções e imagens conflitantes que dificultam o processo de aprendizagem e
relacionamentos, trazendo-os para a consciência e ressignificando-os; contribuir
para canalizar e organizar impulsos desordenados e agressivos; promover a
ativação do processo criativo para melhora do aprendizado; desenvolver a
flexibilização de comportamentos trabalhando novas situações; incentivar a
autonomia, a sociabilização e o prazer em se descobrir, produzir, criar, estudar e o
prazer em ser e viver.

5.2 METODOLOGIA
Abordagem terapêutica breve, conduta focal, com o período de 90 horas
dividido em três ciclos.

Ciclo I - Diagnose: nessa fase não se apresenta um tema específico, neste
momento o objetivo é conhecer a história das crianças e fazê-las experimentar
materiais expressivos e linguagens plásticas diversas. Em cada sessão, é oferecido
um material diferente, que irá desvelar o processo criativo apresentando áreas de
bloqueio e aspectos diversos dos canais sensoriais a serem facilitados. Serão
observados, além disso, a motivação, o tempo de concentração ao trabalho
proposto, condições e potenciais físicos, emocionais, de comunicação, e aspectos
de interação grupal.

Ciclo II - Desenvolvimento: esta etapa destina-se à validação da hipótese
diagnóstica. É a fase de estímulos geradores, de mobilizar o grupo. Destina-se ao
trabalho com campos simbólicos relacionados à hipótese diagnóstica. Podem ser
utilizadas histórias, filmes, e outras atividades que tenham uma conexão com a
questão central a ser trabalhada no grupo.
Ciclo III – Processo autogestivo: nesta fase, o grupo é estimulado a exercer
sua própria autonomia criativa, podendo sugerir atividades, pensar, planejar e
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construir um projeto em grupo. Eles propõem e realizam, o facilitador instrumentaliza
o processo.
Os dois ciclos iniciais foram constituídos de 15 sessões com atividades
variadas de acordo com o diagnóstico prévio. O último ciclo constituiu-se de 11
sessões combinadas previamentes com os participantes.

5.3 A INSTITUIÇÃO

O Movimento Pró-Criança localiza-se no bairro da Boa Viagem em Niterói-RJ.
A instituição iniciou suas atividades em 1989. É gerenciado pelas Obras Sociais da
Paróquia de Nossa Senhora do Sagrado Coração, Santuário das Almas. Oferece
acolhimento, alimentação, atividades artísticas e a integração das crianças com as
instituições regulares de ensino, dando respaldo às suas atividades escolares. As
crianças frequentam o Movimento pró-criança no período oposto ao do período do
horário da aula. Recebem orientação pedagógica, reforço escolar, oficina de texto,
expressão corporal, orientação religiosa e serviço de psicologia aplicada que atende
crianças e suas famílias.
Hoje, a instituição acolhe crianças de seis a doze anos de comunidades
próximas. No momento, a equipe é formada por duas educadoras, uma cozinheira,
um funcionário de serviços gerais e uma pedagoga. Conta com a ajuda de
voluntários para o reforço escolar e para contação de histórias, assim como
estagiários de psicologia e arteterapia. Além disso, tem parceria com o projeto
Gerson, ao qual as crianças vão duas vezes por semana para a escolinha de
futebol. O objetivo da instituição é inserir as crianças em seu meio social,
despertando e desenvolvendo suas potencialidades; alertá-las para valores como a
caridade, a solidariedade, a fraternidade e o respeito. Ademais, há o propósito de
encará-los como seres totais, capazes de criar, produzir e realizar. Dessa forma,
instituição objetiva que as crianças tenham a capacidade de, com seu saber e suas
habilidades, desenvolverem todo o seu potencial, para que possam ter uma vida
digna e um futuro melhor.
O espaço da instituição é muito bem organizado, com salas para atividades
contendo armários embutidos, sendo uma sala com televisão, vídeos e tatames;
uma sala de refeitório; espaços abertos para atividades mais livres, apesar de haver
muitas escadas. Atua-se, assim, com a proposta de provocar a expressão de
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emoções físicas e emocionais das crianças. O espaço é bom para trabalhar com
grupos pequenos em torno de seis pessoas, além de contar com a colaboração
entre coordenadores e voluntários presentes na instituição.

5.4 PÚBLICO ALVO
Inicialmente crianças entre oito a dez anos de idade, sendo três meninos e
três meninas, finalizando-se com um grupo de quatro crianças, permanecendo as
três meninas e um menino.

5.4.1 Perfil Inicial dos participantes
A princípio, os meninos apresentavam-se muito agitados, agressivos,
dispersos e impulsivos, sem limites e respeito às regras, com dificuldade de receber
e aceitar o “não”, desorganizados. Um deles tinha muita dificuldade de se posicionar
e criar, os outros apresentavam-se muito criativos e com boas ideias.
As meninas, em sua maioria, mostravam-se com muita autocrítica,
desorganizadas, sem limites, autoritárias, impacientes, mostrando o gosto pela
bagunça. Apresentavam, também, dificuldade de lidar com as regras. Por outro lado,
desde o primeiro dia, já se mostraram desinibidas, autoritárias, criativas (com
exceção de uma delas), apesar de inicialmente também copiarem as ideias umas
das outras.
A grosso modo, era um grupo muito agitado e com muita falta de limites, um
invadindo o espaço do outro, demostrando uma significativa falta de respeito entre
eles e comigo. Além disso, apresentaram muita resistência inicial para os trabalhos
propostos.

5.5 O PROCESSO DE ESTÁGIO DESENVOLVIDO COM OS GUERREIROS
SOLARES E SEUS RITUAIS

No início do processo terapêutico, foi muito difícil lidar com a agressividade,
desorganização, falta de limite e respeito tanto às regras como uns pelos outros e
pela estagiária. Ao decorrer do trabalho, a relação foi mudando, e as crianças
desenvolveram mais respeito, entendendo e vivenciando melhor a proposta do
trabalho.
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A descoberta da hipótese diagnóstica para o grupo foi muito difícil, sendo esta
elucidada após uma supervisão, a partir de imagens referentes ao grupo e da
compreensão da função da estagiária com as crianças. Desse modo, ficou
esclarecido que o “acolhimento e o cuidado” eram as questões a serem trabalhadas.
No segundo ciclo, de estímulos geradores, foram utilizados temas específicos
com o propósito de validar a hipótese diagnóstica, não apresentando, a princípio,
bons resultados. Mais adiante, com o trabalho da história e da auto-imagem, o tema
reverberou em mais sessões; foi confirmada a hipótese diagnóstica e as crianças
foram se envolvendo cada vez mais no processo.
No último ciclo, elas conseguiram gestar suas escolhas, não sendo possível
fazer todas as sessões como elas queriam. Em uma das sessões, porém, um dos
participantes passou dos limites em relação às regras e na sessão seguinte, ao
preparar o que eles pediram como atividade, surgiu o tema desta monografia, junto à
lembrança

da imagem a qual a estagiária havia escolhido para este trabalho

monográfico. Nesse sentido, o tema escolhido foi sobre rituais e suas regras. Após a
escolha, foi percebido o quanto a arteterapia era ritualística e como as crianças
criavam rituais, acarretando resultado intenso e transformador.
O trabalho com crianças requer muita paciência e firmeza de propósito, e isto
não foi uma tarefa nada fácil. Elas, todavia, são tão encantadoras e criativas, que
foram nos momentos de prazer e maior descobertas criativas que aconteceram
suas expressões mais espontâneas e livres, revelando rituais incríveis destes
guerreiros. Dessa forma, foram se ajustando e se organizando, tendo relatos de
suas transformações até de seus pais.

5.6 OS CICLOS

5.6.1 Primeiro ciclo (diagnóstico)
No primeiro ciclo, diagnóstico, foram realizadas quinze sessões, com duas
horas de duração cada, compostas por atividades como colagem, desenho, pintura,
modelagem, construção, mosaico, tecelagem, colagem com materiais orgânicos,
construção de instrumentos, ensaio fotográfico e criação de história a partir das
fotografias, além do trabalho com colagem de porta retrato num cabide. Todas estas
técnicas foram utilizadas para a elaboração da hipótese diagnóstica sobre o grupo.
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Inicialmente, houve muita dificuldade relacionada a conflitos entre colegas,
implicâncias, brigas e desrespeito às regras. Algumas crianças demonstravam ter
dificuldade de criação e descobriram seu lado criativo e intuitivo.
Durante

este

primeiro

ciclo

diagnóstico,

observou-se

duas

sessões

importantes, com aspectos a ressaltar a respeito do tema desenvolvido nesta
monografia. São as sessões de colagem (construindo as regras do grupo) e de
ensaio fotográfico (surgindo os rituais do próprio grupo).
Imagem 24 – As regras

Acervo pessoal da autora

Na atividade de colagem, desenvolvida na primeira sessão deste ciclo, as
crianças construiram as regras com a estágiária. Nesse momento, o grupo foi muito
participativo, porém demonstrou sinais de conflitos interpessoais. A realização do
trabalho foi demorada, estendendo-se por toda a sessão, que também seria
destinada à outra atividade de colagem sobre material distinto. Foi percebido que a
relação de trabalho em grupo precisava ser desenvolvida com mais clareza, escuta e
cuidado em relação às regras, ao espaço do outro e ao próprio espaço, assim como
é necessário um direcionamento bem objetivo e organizado para a relação individual
e de grupo.
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Colaborando com esta percepção, encontra-se no primeiro capítulo deste
estudo o simbolismo e importância da régua (ou figuradamente a regra, fr. Regle),
quando Chevalier (2012, p.773) relata que: “no sentido profundo do termo, a régua é
o símbolo da medida de um ser, de uma idéia e da realização de uma idéia; como
diz Santo Augustinho, tudo foi feito segundo uma régua, que dá a cada ser peso,
forma e medida”.
Chegando à segunda sessão do primeiro ciclo, no ensaio fotográfico I, foram
oferecidos vários materias e fantasias, em que inicialmente as meninas ficaram sem
saber o que fazer, mas encontraram-se e divertiram-se, criando vários personagens
e dramatizações. Dentre os personagens, surgiram o príncipe e as princesas em um
primeiro “ritual” criado e vivido intensamente por eles.
Imagem 25 – Príncipes e princesas

Acervo pessoal da autora

Neste momento, K. sentiu-se o próprio príncipe, tirando foto com a coroa e
com as meninas. N. adorou o papel de princesa, e na sessão seguinte em sua
escrita criativa sobre a fotografia, falou que a sua personagem precisava de “carinho
e de cuidado”. V. sentiu-se a própria artista e princesa.
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Ao observar estes relatos, é importante perceber que a participante N. já
havia trazido uma questão importante em relação à possível hipótese diagnóstica do
grupo.
Imagem 26 – Casamento do príncipe com a princesa

Acervo pessoal da autora

Observou-se que as próprias crianças foram levando rituais significativos a
partir desta sessão. A foto acima mostra um “primeiro ritual do casamento”, partindo
da iniciativa criativa delas e, posteriormente, este rito surge novamente para as
crianças, sendo mais explorado, completo e significado em outra sessão descrita
posteriormente, no segundo ciclo.
Dentre tantos significados simbólicos de princesas e príncipes, Chevalier
(2012, p.744) decreve que as princesas possuem “[...] as virtudes régias no estado
da adolescência, ainda não adormecidas e nem exercidas”. E “[...] o príncipe e a
princesa são a idealização do homem e da mulher no sentido da beleza, do amor, da
juventude e do heroísmo”.
Nos contos de fadas, a metamorfose de sapos em príncipes simboliza a
transformação de um Eu inferior em um Eu superior.
A partir destes significados, pôde-se perceber o quanto de profundidade as
expressões surgidas de seus inconscientes demonstraram a busca por amor, beleza
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e heroísmo, necessários para o desenvolvimento e o processo de transformação de
cada um.
Com o desenvolver das sessões, foi-se demonstrando que as atividades
plásticas permitiam um bom estado de concentração, mas a necessidade de ir para
a varandinha brincar também era uma constante até chegar à fase seguinte, na qual
houve mudança em relação a essa necessidade.

5.6.2 Segundo ciclo (estímulos geradores)
O segundo ciclo, também foi composto de quinze sessões, sendo oito com
duração de duas e as sete últimas durando duas horas e trinta minutos, sendo
utilizadas as atividades de contação de história do “Patinho Feio”; vídeos de crianças
na arte; contação de história “Num mundo perfeito”; clipes; pintura; contação de
história “O equilibrista”; brincadeiras folclóricas; contação de história “A galinha
ruiva”; consciência corporal com tecidos; auto-imagem no papel e colagem de tecido;
construção de história a partir da auto-imagem; visita de uma estilista; história “A
menina que conversava com as roupas” e a confecção da boneca de papel;
fechando com uma conversa sobre o fim desta etapa e a entrada numa outra
proposta no ciclo autogestivo.
Nesta etapa, as atividades buscaram a validação da hipótese diagnóstica,
permitindo a estimulação dos canais sensoriais mais abertos pelas crianças a partir
das experiências vivenciadas anteriormente com maior prazer e fluência expressiva.
Iniciou-se então, o processo de ativação simbólica através dos estímulos geradores
pelas atividades citadas acima e, através do surgimento dos símbolos iniciais, foi-se
utilizando as estratégias básicas do processo de amplificação, permitindo uma
melhor compreensão e utilização do significado simbólico reverberado.
Para este ciclo, quatro sessões tiveram boa repercursão para a hipótese
diagnóstica além de maior relação com o trabalho monográfico dos rituais. O
primeiro deles foi a contação de história “A Galinha Ruiva” e “Plantação de milho”.
O “Ritual da contação de história”, realizado na oitava sessão do segundo
ciclo, aconteceu através de um cenário com sucatas construído pela estagiária, em
que as crianças interagiram e ficaram totalmente envolvidas em cada cena da
história. Elas entraram na sala com todo o cenário montado e cadeiras organizadas
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para se sentarem e assistirem como platéia. A história foi contada de forma tranquila
e pausada, o que permitiu um grande envolvimento do grupo.
Imagem 27 – Cenário da história ‘A galinha ruiva’

Imagem 28 – Contação da história ‘A galinha
ruiva’

Acervo pessoal da autora
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Após a contação, as crianças desenharam o que mais marcou na história
para cada um. Depois do desenho, foi mostrado um milho plantado, para, em
seguida, eles fazerem suas próprias palantações, como um “ritual do plantio”. O
fechamento aconteceu com as crianças comendo uma broinha de fubá bem gostosa
e curtindo muito.
Imagem 29 – Ritual do plantio de milho
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Estes rituais foram marcados com muito acolhimento e cuidado, o que
colabora com a questão surgida para a hipótese diagnóstica do grupo. Interessante
observar que, para a criança N., o que mais chamou atenção foi “a Terra: o plantar e
o regar o milho”, ficando em evidência a relação com este cuidado.
A reação das crianças interagindo em cada ação presente na história,
querendo representá-las e realizá-las, foi muito positiva e, além de cada uma
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escolher um personagem/animal para representar, elas quiseram plantar, colher,
debulhar e moer o milho, até chegar a fazer o bolo de fubá, representativamente, na
finalização da história. Foi realmente um grande ritual, que gerou envolvimento de
todos.
Quando se fala em rituais e a evolução do homem, Neumann (1995)
acrescenta que os primeiros rituais da humanidade foram os ligados à alimentação.
O que podemos notar é que o riual do plantio do milho traz consigo o propósito final
do alimento e, para que este aconteça, é preciso a preparação, a organização, o
cuidado e, por fim, o nutrir-se de algo satisfatório. Sendo assim, estes rituais
oferecidos e vivenciados nesta sessão foram realmente de nutrição psíquica e
acolhimento para o grupo.
Na nona sessão deste segundo ciclo, a atividade realizada foi de consciência
corporal com desenho do corpo no papel, seguido de sensibilização e movimentos
criativos e espontâneos com tecidos. Através dos estímulos com tecidos foram
criando personagens e suas respectivas vestimentas, até que começaram a
produção de uma noiva e um noivo, surgindo então o “ritual do casamento”. Desta
vez, foi realizada toda a cerimônia, terminando com o rito de jogar o bouquet da
noiva.
Imagem 30 – Ritual do casamento/preparação
do noivo

Imagem 31 – Ritual do casamento/preparação
da noiva

Acervo pessoal da autora
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A criança K. participou ativamente, curtiu, criou vários personagens antes de
ser o noivo, e realizou seu personagem muito feliz. Nestes momentos de cenas,
todos seus conflitos e brigas desapareciam e ele ficava extremamente realizado.
Imagem 32 – Ritual do casamento

Acervo pessoal da autora

N. criou muitas formas, roupas e cenas, inclusive o próprio ritual do
casamento. Pediu para levar o tecido a semana seguinte e adorou as músicas
clássicas, sendo dela também, a iniciativa de colocar e escolher uma música para a
cerimônia.
Imagem 33 – Ritual do casamento/jogando o bouquet

Acervo pessoal da autora

90

V. também adorou a atividade, inclusive foi a noiva com muito entusiasmo e
seriedade, sempre mostrando o encantamento por cenas de casamentos e
princesas.
Foi muito bonito o processo de criação das crianças com os tecidos e o
surgimento de um ritual de casamento lindo e sério, superprodutivo, criativo,
expressivo e bem íntegro, mostrando, com isto, o quanto de importância tem o
trabalho da arteterapia para resgatar a identidade através das descobertas criativas
das crianças.
Em relação ao rito do casamento, Chevalier (2012, p. 197), relata, em um de
seus vários significados que: “Na análise junguiana, o casamento simboliza, no
curso do processo de individualização ou de integração da personalidade, a
conciliação do inconsciente, principio feminino, com o espírito, princípio masculino”.
Pode-se perceber, com esta atividade, mais uma forma de integração e
cuidado entre os participantes, incluindo o arquétipo feminino-anima com o arquétipo
masculino-animus, por meio deste ritual naturalmente criado pelo grupo.
Na décima segunda sessão do segundo ciclo, a realização da atividade de
auto-imagem com colagem e consciência corporal no desenho do corpo feito na
sessão anterior, gerou grande reverberação no grupo, e foi denominada “ritual do
corpo”, levando três sessões consecutivas com esta atividade, sendo que, em cada
sessão, uma lista de materiais era feita pelas crianças, com o pedido do que elas
gostariam de usar na sessão seguinte.
Imagem 34 – Ritual do corpo/1

Acervo pessoal da autora
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Apesar da insegurança de V., neste ritual ela não teve problema nenhum para
iniciar e nem criticou seu trabalho como fazia inicialmente com as outras atividades,
tanto que iniciou com o papel de miss, intitulando-se “miss Brasil”, repercurtindo esta
idéia para todas as meninas que também escolheram ser miss Havaí e sertaneja,
conforme o estilo e auto-imagem de cada uma.
Imagem 35 – Ritual do corpo/2
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Foi um dia muito especial para A.L., pois iniciou o trabalho de colagem
falando que não tinha paciência para fazer isto e que não sabia. Foi perguntado se
queria ajuda e de repente ela começou a chorar. Depois de ter passado o choro, foi
perguntado se ela queria ajuda para fazer a blusa que tanto queria, mas ficou um
tempo em silêncio até que começou a colar umas fitas. A partir daí ela foi se
envolvendo, chegando a se tornar a “miss sertaneja”. Na lista de materiais para
semana seguinte, ela pediu muito uma blusa, mas foi incentivado a ela criar a
própria blusa no corpo desenhado.
O único menino que ficou no grupo, K., adorou fazer sua auto-imagem e pela
primeira vez escreveu uma história com mais linhas que o seu normal na sessão de
escrita criativa.
O trabalho continuou por duas semanas, sendo superprodutivo, criativo e
muito expressivo. No fechamento destas sessões, com a proposta da escrita criativa
em relação a auto-imagem criada, todas as crianças projetaram para seus dezoito a
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vinte anos seus sonhos de estilistas, modelos e jogador de futebol e também de ter
uma família com muitos filhos.
Através destas expressões criativas da auto-imagem,
aspectos da

identidade, assim como algumas dificuldades

permitiu-se aflorar
e sonhos de cada

criança.
Colaborando com a importância do trabalho do ritual do corpo através da
auto-imagem

relacionado

com

o

desenvolvimento

da

personalidade,

e

o

fortalecimento da identidade, Santos (2010, s/p) relata que: “A auto-imagem é a
chave da personalidade e da conduta humana. Ela determina as fronteiras da
capacidade individual. Define o que se deve e o que não se deve fazer.”.
Apesar das crianças não vivenciarem com tanta consciência e clareza suas
descobertas, as experiências vividas permeiam seu inconsciente ajudando-as na
construção de memórias significativas, experimentadas como substrato de seu
potencial interno e orgânico de sua identidade e personalidade.
As meninas haviam mostrado seus desejos de serem estilistas e modelos, o
menino de ser jogador de futebol. Como o menino mostrava também sua forte
potencialidade para o desenho, uma estilista foi convidada para visitar as crianças.
Sendo assim, ela propôs montar uma criação de estilo do grupo.
Na décima terceira sessão do segundo ciclo, a atividade foi a visita de uma
estilista, com o objetivo de permitir às crianças uma maior aproximação e
conhecimento do mundo sonhado e desejado pela maioria do grupo. Além disso,
houve a possibilidade de os meninos enxergarem este mundo de outra forma, sem o
preconceito existente de que não existe homem neste meio.
As crianças ficaram encantadas e fizeram muitas perguntas. Mesmo os
meninos, tendo inicialmente criticado, pois achavam que só homossexual trabalhava
nesse meio, com o decorrer das explicações da profissional, eles já estavam
totalmente envolvidos.
Para finalizar sua visita, a estilista fez uma proposta ao grupo de montar uma
coleção de estilo, listando todos os profissionais que fazem parte desta equipe.
Encontra-se aí o “rito de criação”.
A lista de alguns membros da equipe de Estilo, para montar uma coleção, é
formada de: Coordenadora; Estilistas; Produtores de moda; Stilest (produtora de
moda: que monta os stilest); Ilustrador de moda e jornalista de moda.
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Nesta sessão, K. mostrava-se inicialmente com sono e perguntava se eu não
iria levar um jogador de futebol. Depois, perguntou à estilista se sabia fazer
desenhos de time de futebol. Ficou desde o inicio pedindo um lápis e papel e, no
final, acabou desenhando a imagem de um modelo copiada da revista. Quando a
Susi (estilista) falou em montar uma equipe explicando o que era um ilustrador, ele
logo respondeu: “Eu sou o ilustrador!”, comentando com a estilista que já havia feito
um colete de colagem.
Imagem 36 – Rito de criação/encontro e proposta da estilista
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Nesse dia, um dos antigos participantes deste grupo, o V. H., estava no PróCriança e pediu para participar do grupo. Disse que ainda sentia-se parte deste, que
sentia muita falta da arteterapia, e que desenharia seu estilo para, posteriormente,
juntá-lo ao do grupo.
Todas as meninas ficaram encantadas com a visita, viram a estilista como
uma dama antiga ou uma “pessoa de antigamente”, e isso tornou-se um
encantamento para as crianças. A.L. ficou emocionada e quis ficar próxima dela
durante o encontro. Com o decorrer das explicações, ela quis a máquina e começou
a tirar fotos, finalizando com a fala de "não querer mais ser modelo", e sim fotógrafa.
No final, ela pediu encarecidamente para ganhar uma blusa (novamente o mesmo
pedido) e uma máquina. A participante N. prestou muita atenção em tudo que ela
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falava e fez bastantes questionamentos. Intitulou-se a produtora e jornalista de moda
da equipe, enquanto V. não acreditou que havia uma estilista lá com eles.
Imagem 37 – Rito de criação/despedida da estilista
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A escuta terapêutica possibilitou a concretização de um sonho e a criação de
um

estilo

de

vestir

(auto-imagem)

ajudando,

assim,

a

possibilidade

do

desenvolvimento de uma persona mais adequada e original destas crianças.
Como descrito no terceiro capítulo, a persona, denominada por Jung como a
face externa da psique, vai possibilitar ao indivíduo usar as máscaras e papéis
necessários em situações da vida. Desse modo, permite a convivência entre os
seres humanos tanto nas relações sociais como nas comunitárias, de forma mais
satisfatória ou não, dependendo do desenvolvimento da persona desta criança.
Fazendo um link com o relato citado no mesmo capítulo, Abrams (1999, p.12)
observa que: “a voz da criança é essencial ao processo de tornar-se único. A
individuação, aquele processo vitalício de desenvolvimento da personalidade, está
ligada à identidade peculiar do self infantil e gira em torno dela.” Como a criança que
está em formação da estrutura psíquica é influenciada pelas suas experiências
vivenciadas, este trabalho, trazido pela escuta de seus sonhos, pode acrescentarlhes estes momentos que possibilitam a

concretização de suas aspirações e

desejos, firmando um canal positivo para a realização de seus sonhos futuros.
No final do próximo ciclo, como desenvolvimento deste rito de criação, deu-se
o “rito de passagem”, criando o estilo do grupo.
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5.6.3 Terceiro Ciclo (Processos autogestivos)

Este ciclo foi composto de onze sessões com duas horas e trinta minutos de
duração. As técnicas utilizadas foram ensaio fotográfico; mandala de frutas;
modelagem; filme; criação de um estilo; visita ao museu Janete Costa de arte
popular; confecção de roupas em boneca; entrega dos materiais e celebração de
final de estágio.
Nesta fase, temos como proposta a escolha das atividades pelas próprias
crianças estimulando-as a pensar, planejar e construir um projeto em grupo,
finalizando o processo terapêutico.
Para a apresentação deste último ciclo, foram escolhidas três sessões que
mostraram-se importantes neste trabalho.
Na primeira sessão do terceiro ciclo, foi escolhida a repetição do ensaio
fotográfico vivenciado no primeiro ciclo. Depois de vários personagens criados e
fotografados, as crianças fizeram uma “coroação de princesas e rei”, como um “rito”,
utilizando músicas com sons próprios. Ocorreram vários ensaios até sentirem que
estavam prontos para realizar a cerimônia oficial. Surge então o “Ritual da coroação
de princesa, rei e rainha”.
Imagem 38 – O Rei e a Rainha coroados

Acervo pessoal da autora
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Neste momento, a criança K. sai do papel de príncipe (do primeiro ensaio
fotográfico), para rei, sendo coroado pelas meninas do grupo.
Imagem 39 – Ritual de coroação da princesa
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Nesta coroação, V. foi a filha da rainha N. com o rei K. Os três foram
coroados ali, na incrível e bela cerimônia por eles realizada.
Vários momentos ritualísticos aconteceram neste segundo ensaio fotográfico
que ocorreu, novamente, com uma cerimônia muito interessante, colaborando com o
presente estudo.
Nas citações de Chevalier (2012), o simbolismo do rei é relacionado àquele
que coordena a obra divina, controlando tanto o domínio social quanto o cósmico,
ligando o céu, o homem e a terra. Dessa forma, percebe-se que o K. teve uma
mudança de príncipe para rei.
No que diz respeito à coroação, as simbologias giram em torno de unir o que
está abaixo do rei com o que está acima dele, fixar os limites de tudo que não o é.
Um dos simbolismos desta colocação da coroa no alto da cabeça é a de que ele
recebe um dom vindo de cima e, muitas vezes, por recompensa de uma prova.
(CHEVALIER, 2012)
Foi importante observar os resgates de vários rituais criados pelo próprio
grupo em momentos bem descontraídos de profundas expressões criativas. Isso vai
ao encontro do comentário feito no capitulo IV sobre a criatividade e espontaneidade
na atividade durante a infância, em que, por meio de brincadeiras, a criança
expressa todos os aspectos pessoal, social e cultural.
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Pensando em relação às crianças, com esses rituais em que expressaram
cada vez mais seus dons - por meio do próprio processo criativo -, além de
vencerem cada etapa de uma prova, há o fechamento de um ciclo.
Na segunda sessão do terceiro ciclo, a escolha foi alimentos com frutas,
denominado de “O ritual e suas regras – sabor e arte”. O objetivo foi estimular o
prazer através do paladar; o processo criativo através da criação de mandalas com
frutas e a relação de grupo através da salada de frutas.
Para iniciar o ritual, conversou-se sobre os limites e as regras necessárias
para a convivência em grupo. Em seguida, foram discutidos alguns passos
necessários para a realização dos rituais como a preparação, a organização, as
regras, a abertura e o fechamento.
Após a conversa, foi proposto que agradecessem aquela refeição a qual
fariam. Eles escolheram a oração e fizeram a seus modos, seguindo todas as etapas
do ritual até o relato de suas experiências, que aconteceu de forma espontânea e
rápida- o que nunca havia acontecido antes. Cortaram a fruta, fizeram a mandala e
colocaram leite condensado para depois olharem, saborearem, escreverem e se
deliciarem.
Como próxima etapa, foi sugerido que oferecessem as frutas para os amigos
da instituição, o que gerou resistência no início, mas acabaram por fazer saladas de
frutas para todos do pró-criança, distribuindo-as para os colegas e professores.
Imagem 40– O ritual e suas regras- sabor e arte/preparação do banquete

Acervo pessoal da autora
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O K. comeu muito e sua escrita foi bem forte: “Véi doido tá me olhando e eu to
olhando ele” (ele olhando a mandala). Revelou-se um grande contador de “causo”.
Adorou se fingir de bêbado.
Imagem 41 – O ritual e suas regras- sabor e arte/o banquete
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N. adorou a comilança (deu o nome de sua escrita de “leidesado”) do leite
condensado. Adorou fazer a mandala e escreveu com um enorme prazer “uma
sensação de comilança” (...) “Uma cachoeira de leite condensado” (...). Muito
cuidadosa e satisfeita, resolveu junto com a amiga V. fazer a salada e distribuir aos
colegas.
Imagem 42 – O ritual e suas regras-sabor e arte/preparando salada para os amigos

Acervo pessoal da autora
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V. ficou encantada com a mesa e falou: “Nossa, tia, isto é um banquete! Não
imaginava de ser tudo isto”. Escreveu ao olhar e saborear a mandala: “muito
saborosa, gostosa e muito maravilhoso, tem uma linda sensação de gostosuras”.
No final, foi colocado para eles pensarem sobre o tema da coleção de estilo
do grupo e o K. falou que iria desenhar um modelo de vestido o qual seria uma
banana, o da N. seria de uva e a V. então falou: "o meu vai ser laranja”. A relação
que fizeram dos alimentos com as roupas foi bem interessante, visto que
aproximaram as diversas atividades, porém acabaram desenhando outros estilos no
dia da coleção.
Na sessão anterior, houve uma situação complicada que desencadeou a
confirmação do tema deste estudo, e um dos grandes ensinamentos relacionado às
regras, aos limites e ao respeito.
Essa experiência implicou no entendimento de que todo o respeito e ordem
estão dentro do ritual, e de que esses são necessários e utilizados como eixo ou
centro das sessões da arteterapia. Foi uma experiência consistente, confirmando o
que era preciso ser dado continuidade.
O caso deste ritual específico, desde suas etapas até a criação de mandalas
de frutas, foi de grande importância para a escolha do tema desse estudo, pois
percebeu-se que o grupo já havia trazido vários rituais, os quais ajudaram no
processo de criação e concentração individual e coletivamente.
Voltando ao IV capítulo, Neumann (1995, p. 119) ressalta a importância da
concentração quando fala:
O círculo, a mandala, que desempenham um papel tão predominante nos
desenhos das crianças, aparece filogeneticamente na magia como um
círculo mágico no qual o ego coloca-se à parte do mundo e se concentra em
si mesmo, Essa concentração é a pré-condição para a atividade do ego que
no adulto torna-se a vontade diretora [...]

Atentando-se aos rituais da humanidade, os que envolvem alimentos foram
os primeiros no processo de evolução humana. Em relação ao banquete,
denominado pela criança V., Chevalier (2012, p. 120) relata que: “O banquete
ritual é quase universal. Muitas vezes constitui-se de oferendas previamente
consagradas [...]” e “De modo geral, é o símbolo de participação numa sociedade,
num projeto, numa festa.”
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Este significado vai ao encontro do propósito do ciclo final na criação de um
projeto entre os participantes do grupo.
Seguindo a proposta, na sexta sessão do terceiro ciclo, desenvolveu-se a
“Criação de um estilo – O Ritual de passagem”, em que foi mostrado para as
crianças imagens da exposição do ‘Meu pedacinho de chão’ e, apesar de ficarem
um pouco resistentes, logo a V. falou: "sabe que agora eu fiquei cheia de idéias!".
Depois de desenharem seus estilos, deram vida por meio de pintura e
colagem à suas criações, finalizando com a união de todos os modelos já
nomeados individualmente, chagando a um nome do “estilo de vestir do grupo”.
Após vários nomes citados e juntando as idéias das crianças, foi escolhido, por
votação, o “Feira de Cores: Arte Popular ANAKALVINI” (este último foi formado
pelas iniciais de todas as crianças participantes do grupo).

Rito de Passagem/ Criando o Estilo
“Feira de Cores: Arte Popular ANAKALVINI”

Imagem 43 – Criação de estilo A.L.

Modelo A. L

Imagem 44– Criação de estilo V.

Modelo de V.
“Vestido Balão”
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Imagem 45 – Criação de estilo N.

Imagem 46 – Criação de estilo K.

Modelo N.
“Vestido que explode no Brasil”.
[...] nos Estados Unidos”.

Modelo K.

Imagem 47 – Criação de estilo V.H.

Modelo V.H.

Essa sessão foi considerada o rito de passagem, pois se encerrava uma fase
que abrangeu um ano de estágio com as crianças, fechando, nesse sentido, um
ciclo. Várias transformações, desafios e aprendizados foram experienciados e
vivenciados, de forma que o ciclo auto-gestivo mostrou-se um grande e produtivo
trabalho de fechamento para o grupo.
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Colaborando com a importância desse rito no processo das crianças
envolvidas no estágio, assim como nas fases do desenvolvimento do ego já citado
no capítulo quatro, Neumann (1995,p. 146) descreve o seguinte pensamento:
O desenvolvimento dos estágios da consciência e o concomitante
desenvolvimento do ego constituem um processo que normalmente
depende tanto do coletivo que encontramos rituais em praticamente todos
os grupamentos humanos. Esses rituais tornam possíveis e facilitam a
transição de uma fase para outra, pois, identificando-se com as tradições,
mitos e religião do grupo, o indivíduo adquire uma compreensão de sua
existência e de sua função na coletividade.

Terminando este estágio, tem-se a proposta de realizar um “rito de produção”
desta coleção, constituindo uma nova fase ou um novo caminho a pecorrer na vida
destas crianças.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Nesse percurso, foi possível concluir que a prática arteterapêutica
proporciona, no cotidiano, a vivência de ritos e regras. Desta forma, mobiliza objetos
simbólicos e arquetípicos referentes à “mãe”, enquanto cuidado, doação e
acolhimento, e ao “pai” representado pelas regras, leis, ordem e conduta, pois as
atividades desenvolvidas oferecem esses aspectos que contribuem para a
estruturação, integração e adaptação das crianças em situação de vulnerabilidade
social. Somado a isso, ela proporciona momentos singulares e simbólicos a serem
vivenciados e ressignificados, despertando nelas potenciais latentes e reveladores
que lhes conferem maior sentido na vida, ajudando-as a encontrar o fio de seu
destino. Sendo assim, a orientação ritualística da arteterapia pode tornar-se ponto
fixo de referência para estas crianças integrarem-se ao mundo.
Além disso, o processo ofereceu um profundo encontro com as experiências
criativas, trazendo à tona símbolos mitológicos importantes a serem vivenciados.
Surgiram rituais reveladores de mitos que puderam contribuir para a construção e
fortalecimento da identidade da criança, calcados nos aspectos simbólicos da mãe e
do pai, força ordenadora e integradora da vida sociocultural. Ademais, a expressão
de seus conflitos e valores, em momento e espaço tão sagrado como suas casas - já
que o esvaziamento social dos rituais torna-se cada vez maior – buscou ser
ressignificada pela força simbólica do trabalho arteterapêutico.
Como qualquer atividade de casa ou trabalho pode ser vista ritualisticamente
e sagrada, desde que contendo as preparações, o cuidado e a regras necessárias
para tal vivência, o trabalho arteterapêutico, contendo tais características,
proporcionou às crianças participantes momentos intensos de criatividade,
transpassando limites, descobrindo-se e evoluindo a cada sessão.
Através deste trabalho, criou-se um espaço de cuidado, proteção,
acolhimento e direcionamento dos participantes, despertando seu potencial criativo,
o

que

levou

ao

fortalecimento

dos

aspectos

explorados,

vivenciados

e

consequentemente um aumento da autoestima, autoconfiança, autoaceitação e
autonomia, além do entendimento de limite, respeito e amorosidade por si e pelo
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outro, percebendo-se, ao final do estágio, as crianças mais amáveis entre elas,
aceitando melhor os nãos e os limites, respeitando as regras e sendo menos críticas
e debochadas. Além disso, ainda mostraram-se mais criativas e satisfeitas.
Recomenda-se um aprofundamento desse estudo relacionando outras
atividades arteterapêuticas às regras, ritos e seus ritmos, desenvolvendo com mais
detalhes, profundidade e prática o tema da importância dos rituais, e o fortalecimento
da identidade das crianças, assim como uma ampliação desse estudo para outros
grupos e cronologias diversas.
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