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EPÍGRAFE 
 

 
TRADUZIR-SE 
 
Uma parte de mim  
é todo mundo. 
Outra parte é ninguém. 
Fundo sem fundo. 
 
Uma parte de mim 
é multidão. 
Outra parte é estranheza 
e solidão. 
 
Uma parte de mim 
pesa, pondera. 
Outra parte 
delira. 
 
Uma parte de mim 
almoça e janta. 
Outra parte 
se espanta. 
 
Uma parte de mim 
é permanente. 
Outra parte 
se sabe de repente. 
 
Uma parte de mim 
é só vertigem. 
Outra parte, 
linguagem. 
 
Traduzir uma parte na outra 
parte - que é uma questão de 
vida ou morte. 
Será arte? 

 
Ferreira Gullar 
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RESUMO 
 
 

Esse estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos de 

modelos bibliográficos de pesquisa. Para tanto foram pesquisados autores que 

abordam questões relacionadas à Arteterapia, dependência química e sombra, e 

sobre possibilidades de promover o autoconhecimento e a integração da 

personalidade através do processo criativo, favorecendo a ressignificação de 

conteúdos sombrios. O trabalho pretendeu   descrever e analisar as sessões de 

Arteterapia no trabalho com dependentes químicos. Esses relatos foram feitos através 

de experiência criativas de Arteterapia. O estágio foi realizado na Associação 

Solidários Amigos de Bethânia, no núcleo Jesus Mestre. No Bairro Santíssimo com 

12 acolhidos pela instituição. Esse trabalho permitiu que os acolhidos pudessem 

expressar seus sentimentos e melhorassem a estruturação do processo do seu 

desenvolvimento interno, autoestima, fortalecendo a autonomia e autoconfiança do 

grupo. 

 
 

Palavras chave: Arteterapia - Dependência química - Criatividade – Sombra. 
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ABSTRACT 
 
 

This study has been developed according to the methodological assumptions of 

bibliographic research models. To that matter, we have researched authors that 

address issues related to Art Therapy, chemical dependency and shadowing, and 

about the possibility to promote self-knowledge and personality integration through the 

creative process, favoring the resignification of dark content. This essay intends to 

describe and analyze the sessions of Art Therapy by working with chemical 

dependents. These reports were made through creative experiences of Art Therapy. 

The intermship was held at the Betania`s Solidary Friends Association, in its Master 

Jesus nucleus, in a neighborthood called Santissimo With 12 people being hosted 

people to become able to express their feelings and improve the structuring of their 

intemal process of development, self-esteem, strengthening the autonomy and self-

confidence of the group. 

 

Keywords - Art therapy - Chemical Dependence - creativity - Shadowing. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



7 
 

LISTA DE IMAGEM 
 
 

Imagem 1 - Será arte? 
Acervo pessoal da Autora 
 

16 

Imagem 2 - Colagem 1        
Acervo pessoal da Autora  
 

19 

Imagem 3 - Uso da colagem                           
Acervo pessoal da Autora 
 

20 

Imagem 4 - Colagem 2 
Acervo pessoal da Autora   
 

20 

Imagem 5 - Fotografia 1 
Acervo pessoal da Autora 
 

21 

Imagem 6 - Fotografia 2 
Acervo pessoal da Autora 
 

21 

Imagem 7 -  Uso da fotografia  
Acervo pessoal da Autora 
 

22 

Imagem 8 - Fotografia 3 
Acervo pessoal da Autora  
 

22 

Imagem 9 - Pintura 
Acervo pessoal da Autora 
 

23 

Imagem 10 -  Uso da pintura 
Disponível em: PHILIPPINI, 2009 p. 45 
 

24 

Imagem 11 - Desenho 
Acervo pessoal da Autora 
 

25 

Imagem 12 - Uso do desenho 
Disponível em: PHILIPPINI, 2009 p. 57 
 

25 

Imagem 13 - Modelagem 
Acervo pessoal da Autora 
 

26 

Imagem 14 - Uso da modelagem 
Disponível em: PHILIPPINI, 2009 p. 79 
 

27 

Imagem 15 - Jung 
Disponível em: https://www.psicologiamsn.com/wpcontent/uploads/2014/ 
01/jung2.jpg 
Acessado em: 13.10.2016. 
 

28 

Imagem 16 -  Gust Jung  
Disponível em: http://cdn.mensagenscomamor.com/content/images/img/a 
/alma_humana_jung.jpg 
Acessado: 13.10.2016.  

29 

 

 

https://www.psicologiamsn.com/wpcontent/uploads/2014/
http://cdn.mensagenscomamor.com/content/images/img/a


8 
 

Imagem 17 -  Mergulho em si 
Disponível em: http://www.pinterest.com 
Acessado em: 20.10.2016. 
 

30 

Imagem 18 - Self  
Disponível em: http://viverepositivo.com/profiles/blogs/mandala-1 
Acessado em: 11.10.2016. 
 

31 

Imagem 19 -  Símbolos 
Disponível em: http:misstiquette.m.i.pic.centerblog.net/0/e20983c 
Acessado em: 03.09.2016. 
 

32 

Imagem 20 -  Mente 
Disponível em: http//psicosmica.com 
Acessado em: 05.09.2016. 
 

33 

Imagem 21 - 
 

Individuação 
Disponível em: http://www.consultasemapas.com.br/wpcontent/uploads/ 
2015/04/INDIVIDUAÇÂO 
Acessado em: 10.09.2016. 
 

34 

Imagem 22 - 
 
 

Sombra 
Disponível em: httphttps://www.buzzero.com/ciências-humanas81/psicolo 
gia-91/curso-online-arteterapia-com-certificado-51341 
Acessado em: 04.05.2016. 
 

35 

Imagem 23 - 
 

Qual eu vou? 
Disponível em: http://somostodosum.ig.com.br/artigos/psicologia/comque-
mascara-eu-vou-14350.htm/ 
Acessado em: 04.05.2016. 
 

36 

Imagem 24 - Animas e animus 
Disponível em: http//wwwarteterapiaintegrativa.com/#!JUNG-UmPoucode-
Psicologia-Anal%C%ADtica/cmbz/55ª6f2d70cf24f011b5f35eb 
Acessado em: 28.10.2016. 
 

37 

Imagem 25 – 
 
 

Criatividade 
Disponível em:  httphttps://www.buzzero.com/ciencias-humanas81/psicolo 
gia-91/curso-online-arteterapia-com-certificado-51341 
Acessado em: 13.10.2016.  
 

39 

Imagem 26 - Tabaco 
Disponível em: http/mundoeducação.bol.uol.com.br/drogas-ilícitas-ilicitas 
Acessado em: 22.09.2016. 
 

43 

Imagem 27 Droga 
Disponível em: http://www.atribunamt.com.br/2012/09/usuarios-decocaina 
-e-crack-brasilperd-para-estados-unidos/Setembro6,2012  
Acessado em: 09.10.2016.  
 

45 

Imagem 28 Flor da papoula, a fonte da morfina  
Disponívelem:http://mundoeducação.bol.uol.com.br/drogas/morfina.htm 
Acessado em: 09.10.2016. 
 

46 

Imagem 29 Trabalho criativo 1 
Acervo pessoal da Autora 
 

48 

 

http://viverepositivo.com/profiles/blogs/mandala-1
http://www.consultasemapas.com.br/wpcontent/uploads/
http://www.atribunamt.com.br/2012/09/usuarios-decocaina%20-e-crack-
http://www.atribunamt.com.br/2012/09/usuarios-decocaina%20-e-crack-


9 
 

Imagem 30 Trabalho criativo 2  
Acervo pessoal da Autora 
 

48 

Imagem 31 Trabalho criativo 3  
Acervo pessoal da Autora 
 

49 

Imagem 32 Processo criativo 1 
Acervo pessoal da Autora 
 

49 

Imagem 33 Processo criativo 2 
Acervo pessoal da Autora 
 

50 

Imagem 34 Processo criativo 3 
Acervo pessoal da Autora 
 

50 

Imagem 35 Associação 
Acervo pessoal da Autora 
 

51 

Imagem 36 Perfil 
Acervo pessoal da Autora 
 

52 

Imagem 37 Descobertas 
Acervo pessoal da Autora 
 

53 

Imagem 38 Lembranças 
Acervo pessoal da Autora 
 

54 

Imagem 39 Pasta envelhecida personalizada 1 
Acervo pessoal da Autora 
 

54 

Imagem 40 Pasta envelhecida personalizada 2 
Acervo pessoal da Autora 
 

55 

Imagem 41 Tô Bonito! 
Acervo pessoal da Autora 
 

56 

Imagem 42 Só Alegria 
Acervo pessoal da Autora 
 

56 

Imagem 43 Eu consigo! 
Acervo pessoal da Autora 
 

57 

Imagem 44 Tá difícil 
Acervo pessoal da Autora 
 

57 

Imagem 45 A Máscara 
Acervo pessoal da Autora 
 

57 

Imagem 46 Olha...Sou Eu 
Acervo pessoal da Autora 
 

58 

Imagem 47 Esse é Meu 
Acervo pessoal da Autora 
 

58 

Imagem 48 Porta retrato 
Acervo pessoal da Autora 

59 



10 
 

Imagem 49 A Festa 1 
Acervo pessoal da Autora 
 

59 

Imagem 50 A festa 2      
Acervo pessoal da Autora 
 

60 

Imagem 51 Costurar... Eu?                           
Acervo pessoal da Autora 
 

60 

Imagem 52 Maravilha 
Acervo pessoal da Autora 
 

61 

Imagem 53 Junto e misturado 
Acervo pessoal da Autora 
 

61 

Imagem 54 Criação de personagem 1 
Acervo pessoal da Autora 
 

62 

Imagem 55 Criação de personagem 2 
Acervo pessoal da Autora 
 

62 

Imagem 56 Me senti realizado 
Acervo pessoal da Autora  
 

63 

Imagem 57 Minha arte 
Acervo pessoal da Autora 
 

64 

Imagem 58 Exposição 
Acervo pessoal da Autora 
 

64 

Imagem 59 Celebração 1 
Acervo pessoal da Autora 
 

65 

Imagem 60 Celebração 2 
Acervo pessoal da Autora 
 

65 

Imagem 61 Plenitude 
Acervo pessoal da Autora 
 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

SUMÁRIO 

 

 

RESUMO  
ABSTRACT  
LISTA DE IMAGENS  
INTRODUÇÃO 
 
CAPÍTULO I: ARTETERAPIA 
1.1 O QUE É ARTETERAPIA? 
1.2 O PODER DA ARTE 
1.3 MODALIDADES EXPRESSIVAS 
2.3.1 Recorte e Colagem 
2.3.2 Fotografia 
2.3.3 Pintura 
2.3.4 Desenho 
2.3.5 Modelagem  
 
CAPÍTULO II: PSICOLOGIA ANALITICA 
2.1 PRECURSOR DA PSICOLOGIA ANALITICA   
2.2 ALGUNS CONCEITOS DA PSICOLOGIA JUNGUIANA 
2.2.1 Consciência 
2.2.2 Self 
2.2.3 Sincronicidade 
2.2.4 Arquétipos, Símbolos e Inconsciente coletivo 
2.2.5 Individuação 
2.2.6 A Persona 
2.2.7 Anima e Animus 
2.2.8 A sombra 
 
CAPÍTULO III: ARTETERAPIA COMO REVELAÇÂO CRIATIVA DA LUZ 
NO CAMINHO DA DEPENDENCIA QUÍMICA 
3.1 DEPENDÊNCIA QUIMICA DEFINIDA COMO DOENÇA 
3.2 FORMAS DE ADICÇÃO  
3.3 DROGAS  
3.4 CRIATIVIDADE: ILUMINANDO O CAMINHO 
3.4.1 O Que é Criatividade  
3.4.2 Processo criativo 
 
CAPÍTULO IV: ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
4.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DO ESTÁGIO  
4.2 PERFIL DO GRUPO 
4.3 CICLOS 
4.3.1 Primeiro Ciclo - Diagnóstico 
4.3.2 Segundo Ciclo - Desdobramento 
4.3.3 Terceiro Ciclo - Processo Autogestivo 
 

05 
06 
07 
15 
 
16 
16 
18 
18 
19 
20 
23 
24 
26 
 
28 
29 
29 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
 
 
39 
40 
40 
41 
47 
47 
49 
 
51 
51 
51 
52 
52 
55 
62 
 

 



12 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
REFERÊNCIAS 

 
67 
69 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 

            

Veja! 
Não diga que a canção 
Está perdida 
Tenha fé em Deus 
Tenha fé na vida 
Tente outra vez! 

 
Raul seixas 

 
 
Essa sou eu...    

Na arteterapia encontrei algumas respostas que não conseguia decifrar. 

Quando decidi fazer minha Pós-graduação em Arteterapia fiquei apreensiva porque 

sabia que teria que me mostrar... Revelar de alguma forma sentimentos e emoções 

que estavam trancados e que queriam ter voz... Através das várias modalidades 

expressivas que a Arteterapia proporciona, consegui conhecer alguns personagens 

que estavam escondidos dentro de mim, dar voz para eles, que gritavam comigo, e 

eu fingia não ouvi-los por escondê-los através da minha negação.  

Sempre fui uma pessoa sonhadora, distraída e apaixonada pelos animais, e 

por todos os seres humanos.  

Fui voluntária como ‘Conselheira em dependência química’, alguns anos atrás 

na ‘Casa de Bethânia’ em Jaquarepaguá, mas por motivos pessoais. precisei sair. 

Esse fato causou-me tristeza e pensei comigo mesma... “Que um dia retornaria 

naquele lugar onde Deus está tão presente. Mas o tempo... Há esse me fez sair das 

minhas rotas e sonhos e alguns caminhos me trouxeram alegrias e outros dores e 

muito crescimento também”.  

Formei-me em Artes Plásticas na EBA (Escola de Belas Artes - UFRJ), e 

precisava fazer uma especialização, foi quando escolhi a Arteterapia. 

Um belo dia, fui em um seminário sobre Dependência química na ‘Casa de 

Betânia’ e chegando lá fui convidada para fazer meu estágio em Santíssimo – um 

núcleo da ‘Casa Bethania’. Sorri e pensei como a Arteterapia me fez retornar a um 

caminho que eu havia perdido de vista.   
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Através de várias revelações, na formação em Arteterapia, cheguei a esse 

tema: “Dependência Química - Luz e Sombra no caminho da Arteterapia”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



15 
 

INTRODUÇÃO 

 
 

Enxergar a própria ruína é o início de todo o processo de reconstrução; não 
podemos ficar escondidos nos escombros de nós mesmos. 

                                                                   Davi Marcelo Galdino  
 

 
 

O dependente químico é vítima de condições psicológicas e orgânicas 

inadequadas, sendo assim, o presente estudo é de fundamental importância, pois 

pretende mostrar como a Arteterapia pode proporcionar saúde física e mental, 

adequada autoestima, melhora na qualidade de vida, facilitando o autoconhecimento 

de forma criativa através do trabalho com a sombra.  

A quantidade crescente de dependentes químicos justifica esta pesquisa para 

mostrar como a Arteterapia através das modalidades expressivas diversas pode 

favorecer a comunicação direta e criativa dos conteúdos conscientes e inconscientes 

no trabalho com dependentes químicos e em especial com aspectos da sua sombra 

e a partir daí refletir sobre de que forma a Arteterapia pode favorecer a comunicação 

direta e criativa dos conteúdos conscientes, inconscientes e no trabalho com a 

sombra? 

O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos 

metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa. Para tanto foram pesquisados 

autores que abordam questões relacionadas à Arteterapia, dependência química e 

sombra, e sobre possibilidades de promover o autoconhecimento e a integração da 

personalidade através do processo criativo, favorecendo a ressignificação de 

conteúdos sombrios. 

 

 
 
 
 
 



16 
 

CAPÍTULO I 
 

ARTETERAPIA 
 

 
Todos discutem minha arte e fingem compreender, como se fosse necessário 
compreendê-la, quando é simplesmente necessário amar.  

Claude Monet  
 

 
Imagem 1: Será arte? 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

1.1 O QUE É ARTETERAPIA? 

 

De acordo com o texto recentemente atualizado da American Association of Art 

Therapy - Associação Americana de Arteterapia (apud AARJ, s\d):  

 
A Arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na 
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das 
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pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto de 
uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças, traumas ou 
dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam desenvolvimento 
pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os processos e trabalhos 
artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de si e dos 
outros, aumentar sua autoestima, lidar melhor com sintomas, stress 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 consultoria a profissionais de áreas afins. Arteterapeutas 
trabalham com pessoas de todas idades, indivíduos, casais, famílias, grupos 
e comunidade. 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, 2003, 
s/p) 

 

A Arteterapia utiliza-se de vários recursos da arte para prevenir e tratar conflitos 

emocionais gerados por diversos fatores. Proporciona mudanças psíquicas, 

facilitando a expansão da consciência, restaurando a criatividade, estimulando o 

autoconhecimento e aumento da autoestima com o objetivo de proporcionar uma vida 

mais saudável. 

A Arteterapia facilita a liberação da energia psíquica por meio do manuseio de 

materiais, na produção plástica, no contato com formas, cores e texturas, favorecendo 

o autoconhecimento através das fantasias, ideias, sonhos, e da imaginação.  
 
A Arteterapia promove o aparecimento e a conscientização da criatividade, 
lida com processos pré-verbais, auxiliando um mergulho no inconsciente e 
ajudando a expressão desses conteúdos. Cada ser é único, singular, recebe 
a Vida para desenvolver seus potenciais, e a Arteterapia facilita o ser humano 
a chegar a esse âmago, a essa singularidade de Ser, a chegar à Essência, 
ao si-mesmo. A Arteterapia é facilitadora da decifração do mundo interno, e 
a possibilidade de acessar esse mundo em um ambiente cuidadoso e 
acolhedor, ajuda a ter encontros com o mais profundo do indivíduo, visando 
à saúde total do Ser. O processo psíquico desenvolve seu dinamismo por 
meio de imagens simbólicas. O símbolo – fruto da energia psíquica, 
objetivada em imagens – traz a possibilidade de aperfeiçoar este intercâmbio 
entre consciente e inconsciente. O símbolo vai aonde as palavras não pisam. 
Arteterapia é uma excelente forma de confrontar imagens sombrias, por 
facilitar a expressão de emoções a partir das produções artísticas e 
proporcionar oportunidades de a imaginação desenvolver-se livremente, 
permitindo ao indivíduo participar concretamente do produto imaginado. 
Arteterapia despotencializa a carga emocional das imagens, por vezes 
aterradoras, e possibilita sua decodificação quanto à reorganização interna e 
à reconstrução da realidade. (BORGES, 2014, p. 45) 

 

Esse universo sensorial e material oferecido pela Arteterapia é um canal 

integrador e criativo. As atividades/estratégias arteterapêuticas estimulam e 
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desenvolvem a consciência do ser e do estar no mundo. Facilitam o desbloqueio, 

permitindo um acesso mais fácil e rápido aos conteúdos do inconsciente. 

 

1.2 O PODER DA ARTE 
 

Neste mundo o que vale é o contato humano, o contato das mãos que para 
um coração desolado significa mais que o teto, o pão e o vinho; porque 
terminada a noite, se vai o teto; o pão dura apenas um dia, mas o contato das 
mãos e o som da voz cantam na alma para sempre. 
                                                                                                Spencer M. Tree 

 

A arte tem o poder de transformar e curar. A arte pode tocar as pessoas de 

forma e intensidades diferentes. Tanto no passado quanto no presente os seres 

humanos sempre sentiram a necessidade de manifestar suas ideias, experiências, 

alegrias e tristezas e encontraram diferentes formas de se expressarem.  

A arte é um veículo importante para a comunicação e a expressão, 

principalmente quando há dificuldade na verbalização, despertando algumas áreas 

que estão adormecidas. É nesse brincar com a arte, com os materiais que o indivíduo 

é levado a construir e perceber seu mundo interno e externo. 

Cada material expressivo é transformado e pode revelar o ser, seus 

sentimentos, percepções e lembranças. 

 

1.3 MODALIDADES EXPRESSIVAS 

 

Em “Linguagem e Materiais expressivos em Arte terapia: Uso, indicações e 

Propriedades”, Angela Philippini (2009) apresenta algumas sugestões para a 

utilização apropriada das modalidades expressivas, como: 

 

Recorte e colagem; 

Fotografia;  

Pintura; 

Desenho; 

Costuras, bordados e tecelagem; 

Modelagem; 

Mosaico e Assemblagem;  

Construção; 
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Escrita criativa;  

Contação de História;   

Vídeo.  

 

Somente algumas destas modalidades expressivas serão desenvolvidas a 

seguir para exemplificar algumas destas formas de utilização.                           

 
1.3.1 Recorte e colagem 

 
O ato de colar é um ato de juntar, unir, comungar duas partes cindidas, 
trazendo para perto o que estava separado. É um ato de se apropriar daquilo 
que outrora partiu, se foi. Colar, então é um voltar à origem, ter de novo ou 
ter diferente aquilo que já se foi. (BRASIL, 2013, p. 90) 
 
 

Imagem 2: Colagem 1 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

O recorte/colagem é uma técnica expressiva simples, mas que apresenta 

resultados maravilhosos, possui múltiplas possibilidades no seu manuseio, tornando-

se uma ferramenta importante na Arteterapia, facilitando, assim, o processo 

arteterapêutico. Esta modalidade estimula a capacidade de observação, coordenação 

motora fina e óculo-manual, orientação e organização espacial. E pode ser indicada 

para todas as idades desde que com as devidas adaptações.  



20 
 

Imagem 3: Uso da colagem 

Disponível em: PHILIPPINI, 2009, p. 27. 
 

 
Imagem 4: Colagem 2 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

1.3.2 Fotografia 
 
Um dos objetivos do uso da fotografia em arteterapia é favorecer o despertar 
de lembranças, reavivando-as e transformando-as através da sua 
ressignificação. São imagens que dão sinais, reativam memórias, 
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sentimentos, são fios condutores de acesso à história individual ou familiar, 
permitindo assim sua reconstrução. Tornando a imagem, antes “emoção 
cristalizada”, em forma mutante, que se amplia e se transforma. E, às vezes 
uma pequena e antiga foto em preto-e-branco, quando reproduzida e 
ampliada, traz-nos uma sequência de fatos esquecidos e pistas perdidas, 
recuperando trilhas para territórios internos, esquecidos e longínquos. 
(PHILIPPINI, 2009, p. 30 e 82)  

 

O termo fotografia iniciou da união de duas palavras: foto (luz) e grafia (escrita). 

Surgindo a imagem a partir da projeção de luz.  
 

                    Imagem 5: Fotografia 1                                          Imagem 6: Fotografia 2 

        
                     Acervo pessoal da Autora                                         Acervo pessoal da Autora 

 

A fotografia possibilita através do processo terapêutico resgatar memórias 

afetivas, muitas das vezes, já esquecidas. Esse recurso precioso constituído pelas 

imagens, capturadas por uma máquina fotográfica, possibilita entrar em contato com 

a memória, no resgate da história de vida de cada um.  
 
Fotografias e suas reproduções são registros, arquivos, pistas, partes, 
fragmentos de um “dicionário de emoções” com verbetes e ícones afetivos 
para nos indicar as trilhas; expressar e reviver afetos [...].  
Caminhando com a ideia de que arteterapeutas trabalham com um caldeirão 
de imagens, as fotografias são um primoroso e precioso documentário de 
nossas emoções. Das fotografias que expressam situações percebidas e 
comemoradas, aquelas que anos depois ao contemplarmos a foto, vamos 
desentranhar espanto e estranheza daquela imagem, porém, em realidade, 
sempre estiveram lá, só que não eram percebidas... (PHILIPPINI, 2009, p. 
30) 
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Imagem 7: Uso da fotografia 

 
Disponível em: PHILIPPINI, 2009 p. 35 

 
 

Imagem 8: Fotografia 3 

 
Acervo pessoal da Autora 
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1.3.3 Pintura 
A pintura mobiliza emoções, é um facilitador do inícios de processos em 

arteterapia, propicia o desbloqueio criativo, expressão de afetos. 

A pintura pode ser feita com giz de cera, lápis de cor, hidrocor, tintas... Dentre 

elas, Philippini (2009, p. 39-43) apresenta a seguinte lista: 
 

Imagem 9: Pintura 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 
Tintas 
Acrílica – Tinta solúvel em água, de cores intensas e brilhantes [...].  
A óleo – Requer solvente especial, que não é solúvel em, água. Além de ser 
tóxica, sua secagem é lenta, funciona melhor em suporte especial (tela) e, 
por esta razão, salvo em situaçoes especiais, não é recomendável que se 
utilize em Arteterapia, a menos que o ciliente solicite e/ou já tenha experiência 
anteriores com este material. 
Plástica – Utilizada mais para artesanato doque para as experimentações 
livres do processo arteterapêutico. Recobre vários tipos de superfície e seca 
muito rápido [...]. 
Aquarelas – Tinta solúvel em água apresentada em pastilhas (que devem 
ser umedecidas para serem usadas) ou cremosas em tubos, quase sempre 
pequenos. A aquarela é um material que permite experimentar fluidez e 
transparência e oferece resultados que podem ter cores bem vivas e intensas, 
como também variedades apresentadas em tons pastéis e suaves [...].  
Artesanais – Tinta feita com pigmento líquido ou em pó (xadrez) misturada 
com tinta PVA branca, água e cola. O resultado é semelhante ao da tinta 
acrílica [...].  
Guache – (têmpera) – Solúvel em água, é o material para pintura mais 
comum, mas os produtos nacionais não são, na maioria das vezes, de boa 
qualidade, e os trabalhos depois de secos tendem a ficar opacos e perder a 
intensidade da cor. 
Nanquins – Tintas de cores intensas, solúveis em água. As nacionais são 
encontradas nas cores azul, verde, vermelha, preta e branca.  
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Naturais, feitas de pigmento vegetal – Produzidas com sumo de vegetais, 
sementes ou frutos.  
Tintas de Tecido – Apesar de próprias para panos, as tintas de tecidos, 
apresentam também boa cobertura no papel, cores vivas e brilhantes e preço 
baixo em relação a outras tintas, apresentam resultados similares á tinta 
acrílica são apresentadas na forma de pasta ou líquida [...].  

 
                                                                
 

Imagem 10: Uso da pintura 

 
 

Disponível em: PHILLIPPINI, 2009, p. 45. 
 

 

1.3.4 Desenho 
“O desenho conta histórias, configura o símbolo e facilita a compreensão no 

nível da consciência.” (PHILIPPINI, 2009, p. 51). 

O desenho faz com que o indivíduo exercite a imaginação, permite soltar 

conteúdos inconscientes, muitas das vezes desconhecidos que emergem e trazem a 

tona questões traúmaticas. 

É importante criar um clima favorável e deixar fluir sem preocupação, críticas, 

censura. 

Conforme afirma Brasil (2013, p. 104): 
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As imagens internas, vindas do inconsciente, vão ser expressas 
independentemente da capacidade mental de quem a produz, quer ele tenha 
recursos ou não, as imagens virão por meio do simples manuseio dos 
materiais. Parece que a vontade consciente de desenhar depende dessa 
disponibilidade para observar e da razão para guiar as linhas e formas. 
Todavia, existem também aqueles que a imagem se impõe, 
independentemente do dom ou técnica conhecida. 

 
Imagem 11: Desenho

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Imagem 12: Uso do desenho 

 
Disponível em: PHILIPPINI, 2009, p. 57 
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1.3.5 Modelagem 
Constitui o ato de manipular uma massa e dar forma. A modelagem possibilita 

trabalhar com a coordenação motora fina e desenvolver habilidades com as mãos. 

Esta modalidade pode ser desenvolvida com a utilização de vários materiais, 

como: Argila, papier mâché, durepoxi, massa artesanal de modelagem, biscuit, 

plastilina, etc. 

A modelagem não deve ser usada no início do processo, conforme afirma 

Philippini (2009, p. 72): 
 

A modelagem em arteterapia só deve ser utilizada depois de algumas 
experiências do plano bidimensional. Para o cliente que tem algumas 
dificuldades no trabalho tridimensional é importante que o arteterapeuta 
ofereça outras técnicas expressivas, a não ser para aquele cliente que já 
tenha trabalhado com a modelagem. 

 

                                                     

Imagem 13: Modelagem

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

A modelagem é uma modalidade expressiva bastante diversificada e que, 
dependendo do material, poderá promover estados mais regressivos, 
introspectivos ou ao contrário, quanto mais refinados forem, mais poderão 
promover certos distanciamentos das bases institucionais e arquetípicas. 
(BRASIL, 2013, p. 142 a 143)     



27 
 

Imagem14: Uso da modelagem 

 
Disponível em: PHILIPPINI, 2009 p. 79 
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CAPILULO II  
 

ALGUNS CONCEITOS DA PSICOLOGIA ANALITICAS 

 
 

Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu 
coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda.                                                                                         

Carl Gustav Jung 
 
 

Imagem 15: Jung 

 
Disponível em: https://www.psicologiamsn.com/wp-content/uploads/2014/01/jung2.jpg 

 
 

De acordo com a teoria junguiana, o crescimento psicológico do ser humano 
processa-se pelo intercambio significativo entre a consciência e o 
inconsciente, sendo importante para a saúde mental uma relação produtiva e 
criativa entre essas instâncias. O processo de individuação, nome dado por 
essa teoria ao desenvolvimento psicológico do indivíduo, consiste em uma 
tendência instintiva que visa equilibrar a unilateralidade da consciência 
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mediante a integração de conteúdos conscientes. Alcançar a totalidade 
psíquica significa estabelecer um equilíbrio entre os opostos (resultado dessa 
integração), levando o indivíduo a construir uma estrutura de personalidade 
única, individual, tornando-se o que realmente é, atualizando suas 
potencialidades (CIORNAI, 2004, p. 213). 
 

 

2.1 PRECURSOR DA PSICOLOGIA ANALITICA   

 
Imagem 16: Gustav Jung 

 
Disponível em: http://cdn.mensagenscomamor.com/content/images/img/a/alma_humana_jung.jpg 

 

CARL GUSTAV JUNG, Nasceu em 26 de julho de 1875, KESSWIL, em um 

lugarejo da Turgóvia, uma pequena cidade na Suíça. Jung revela ter uma 

personalidade marcante e bem humorada, carismática. Para conhecer algumas ideias 

de Jung e alguns conteúdos da dinâmica do psiquismo; é necessário mergulhar nas 

profundezas da própria alma e rever algumas crenças sobre a vida e religião no mundo 

em que se está.  

 

2.2 PRINCIPAIS CONCEITOS PARA ESTE ESTUDO 

 

2.2.1 Consciência  
A função principal da consciência e o do Ego é a adaptação á vida. Para 

compreender o ser que somos (autoconhecimento).  
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Jung identificou as ‘Funções Psíquicas’, em quatro funções psicológicas que 

chamou de fundamentais: pensamento, sentimento, sensação e intuição. E cada 

uma dessas funções pode ser vivida tanto de maneira introvertida quanto extrovertida.  

Segundo ele, todos possuem ambas as atitudes e ambas as funções, apenas em 

diferentes proporções, níveis, intensidades, o que faz com que uns sejam mais 

extrovertidos, outros mais introvertidos, uns possuam mais desenvolvidas uma função 

em detrimento de outras. 
 
Na medida do alcance de nossa experiência atual, podemos dizer que os 
processos inconscientes se acham numa relação compensatória em relação 
a consciência. Uso de propósito a expressão compensatória e não a palavra 
oposta, porque consciente e inconsciente não se acham necessariamente em 
oposição, mas se complementam mutuamente, para formar uma totalidade: 
o si mesmo. De acordo com essa definição o si mesmo é uma instancia que 
engloba o eu consciente. Abarca não só a psique consciente, como a 
inconsciente, sendo, portanto, por assim dizer, uma personalidade que 
também somos. (JUNG, 2008, p. 53) 

 
 

Imagem 17: Mergulho em si 

 
Disponível em: http://www.pinterest.com 

 
2.2.2 Self  
Segundo Carl Jung (2008), o Si-mesmo ou self, é uma imagem arquetípica do 

‘pleno potencial do ser humano’. O self ocupa a posição central da psique do indivíduo. 

É o símbolo da totalidade, do centro da inteireza.    
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É muito difícil definir o Self, mas uma forma mais aproximada, mesmo que 

limitada, seria a da ‘divindade interior’.  
 

Imagem 18: Self 

 
Disponível em: http://viverepositivo.com/profiles/blogs/mandala-1 

 

Jung foi intensamente criticado por apresentar esse conceito de Self. Foi 

criticado tanto por religiosos como por médicos e cientistas. Os religiosos acusaram-

no de tentar reduzir Deus a uma função psicológica, ao passo que os médicos 

estudiosos da época o acusaram de tentar substituir a ciência pela metafísica, 

considerando-o um místico. Ele, infelizmente, nunca conseguiu fazer seus críticos 

entenderem que estava definindo uma realidade psicológica, e não uma realidade 

religiosa, nem material ou metafísica. 

Todos os indivíduos sentem-se impulsionados a buscar essa totalidade, cada 

um com sua forma peculiar e particular de encontrar e encarar o seu equilíbrio, e assim 

caminham em direção ao Self. 

É uma força tremenda e autônoma que leva o ser humano em direção ao 

significado, ao encontro fatídico do seu destino. Não que o eu não possua livre arbítrio, 

ele possui e por vezes suas escolhas atrapalham o processo de desenvolvimento da 
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personalidade, porém seu campo de escolha é limitado dentro da órbita da 

consciência. 
[...] o Si mesmo é uma espécie de organizador central que coordena as 
inúmeras ações, trocas e relações de vários personagens: os aspectos da 
personalidade. Ele é responsável pela caracterização da individualidade de 
cada pessoa, buscando sua melhor adaptação possível nas diversas fases 
do desenvolvimento ao longo da vida. (GRINBERG, 2003, p. 154) 
 

 

2.2.3 Arquétipos, símbolo, Inconsciente coletivo 
Para Jung (2008), arquétipos são conteúdos do inconsciente, formas vazias 

que vão sendo completadas, preenchidas com as experiências/vivências. 

Os padrões arquetípicos exercem uma forte carga de energia potencialmente 

forte na qual cegam o indivíduo para a realidade e tomam posse da sua vontade. 

Geralmente quando o Ego do indivíduo está vulnerável.  Essas imagens primordiais 

manifestam-se na consciência do indivíduo e podem ter relação com a mitologia ou 

com simbologias referentes à divindades. 
 

Imagem 19: Símbolos 

Disponível em: http://misstiquette.m.i.pic.centerblog.net/o/e20983c4.jpg 
 

O arquétipo pode trazer cura ou a doença, positivamente está por trás de toda 

atividade criadora do ser humano, quando muitas vezes o indivíduo tem a inspiração 



33 
 

de uma revelação e iluminação. De maneira negativa o arquétipo manifesta-se com 

rigidez, possessão e fanatismo. 

Jung (2008) denominou um nível mais profundo de inconsciente coletivo. O 

inconsciente está sempre ativo, fonte da própria energia psíquica, todo símbolo é uma 

expressão indefinida com vários significados, quando transforma-se em memória ou 

pensamento deixa de ser símbolo e passa a fazer parte da consciência, produzindo 

um efeito transformador. E isso manifesta-se com muita intensidade na atividade 

criativa, já que o 
 
Processo criativo é um caminho espiritual. E é essa aventura fala de nós, de 
nosso ser mais profundo, do criador que existe em cada um de nós, da 
originalidade, que não significa o que todos nós sabemos, mais é plena e 
originalmente nós. (NACHMANOVITCH apud ROCHA, 2009, p. 24) 

 

Lembrando sempre que todos os arquétipos apresentam aspectos criativos e 

estruturantes e aspectos negativos e destruidores e isso também manifesta-se nas 

atividades expressivas. 

 

2.2.4 Sincronicidade 
É um conceito desenvolvido por Jung para definir acontecimentos no tempo e 

espaço. Eventos que, embora nem sempre obedeçam às leis da causalidade, 

estabelecem conexões significativas, parecendo coincidência.  
 

Imagem 20: Mente  

 
Disponível em: http://www.psicosmica.com  
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Mas a sicronicidade é diferente da coincidência. Ela é uma sincronia reveladora 

e instantânea, que pode surgir espontaneamente, sem raciocínio lógico. A esse tipo 

de acontecimento Carl Jung (2008) dava o nome de ‘insight’. 

 
2.2.5 Individuação  
Sobre a individuação, Jung refere-se “[...] à união de luz e sombra, sofrimento 

e alegria, masculino e feminino”; unidade entre a consciência e a inconsciência; 

conexão entre as polaridades psíquicas, promovendo a sua junção. O princípio da 

individuação é a conciliação suprema de opostos. (GRINBERG, 2003, p. 22) 

A psicologia junguiniana está interessada no equilíbrio entre os processos 

conscientes e inconscientes, em buscar o equilíbrio entre os pares e opostos. 
 

Imagem 21: Individuação 

 
Disponível em: http://www.consultasemapas.com.br/wp-content/uploads/2015/04/INDIVIDUAÇÃO-

233x159.jpg 
 

A individuação é a forma com que cada indivíduo vai na direção de sua unidade 

interna, através de impulsos interiores que o levam ao seu centro, seu interior, seu 

equilíbrio.  

O processo da individuação é o eixo da psicologia junguiniana, sendo assim, 

Philippini (1998, p. 3), afirma que: 
 
O processo terapêutico é [...] um trajeto marcado por símbolos, que assinalam 
e informam sobre estágios da jornada da individuação de cada um. Por 
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individuação entenda-se a árdua tarefa de tornar-se um indivíduo (aquele 
que não se divide face a pressões externas) e que assim procura viver 
plenamente, integrando seus talentos, às suas feridas e faltas psíquicas. 

 

2.2.6 Sombra  
É o lado obscuro do ser humano. Lidar com a sombra significa espreitar nos 

cantos escuros da mente humana, onde sentimentos, medos, vergonhas secretas 

permanecem ocultas ou desconhecidas. 

Sentimentos e comportamentos proibidos surgem na parte mais negada: A 

sombra pessoal. A sombra não contém apenas escuridão, conforme afirma Jung 

(2008), sua essência é “puro ouro”. 

 
Imagem 22: Sombra 

 
httphttps://www.buzzero.com/ciencias-humanas-81/psicologia-91/curso-online-arteterapia-com-

certificado-51341 
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É o arquétipo que representa o lado escuro, inferior e primitivo, ainda não 

desenvolvido. Inclui características desagradáveis, o lado negativo, defeitos e tudo 

aquilo que se deseja esconder. 

 

2.2.7 Persona 
A palavra vem do grego e representava a máscara usada pelos atores em suas 

representações.  

Assim a palavra persona é realmente uma expressão muito apropriada, 

porquanto designava originalmente a máscara usada pelo ator, significando o papel 

que ia desempenhar. 

Como seu nome revela, ela indica uma simples máscara para interações 

coletivas, máscara que aparenta uma individualidade, procurando convencer aos 

outros e a si mesma que é uma individualidade, quando, na realidade, não passa de 

um papel, no qual fala à psique coletiva. Ao analisarmos a persona, dissolvemos a 

máscara e descobrimos que, aparentando ser individual, ela é, no fundo, coletiva. 
 

Imagem 23: Qual eu vou? 

 
Disponível em:http://somostodosum.ig.com.br/artigos/psicologia/com-que-mascara-eu-vou-14350.html 
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2.2.8 Anima e animus 
Jung denominou o animus à masculinidade existente no psiquismo da mulher. 

Essa masculinidade é inconsciente... O animus condensa toda experiência que a 

mulher vivenciou nos seus encontros com o homem há milênios. E é a partir desse 

imenso material inconsciente que é modelada a imagem do homem que a mulher 

procura. Projetado sobre o homem amado, faz dele uma imagem ideal, impossível de 

ser encontrada na convivência cotidiana. 

As relações entre o homem e a mulher ocorrem através de sonhos e fantasias, 

produzidos pela anima e pelo animus, o que pode ocasionar muitos problemas na vida 

dos casais. 

Conta a lenda grega que em tempos muito antigos havia os seres chamados 

andróginos, que tinham quatro braços, quatro pernas, e duas genitálias. Eram muito 

fortes e poderosos, o que aborreceu Zeus que os separou com um raio. Desde então 

cada um procura ansiosamente pela sua metade. O homem e a mulher sofrem de 

serem incompletos quando sozinhos, pois a natureza do homem pressupõe a mulher 

e a natureza da mulher pressupõe o homem. 
 

Imagem 24: Anima e animus 

 
Disponível em: http://www.arteterapiaintegrativa.com/#!JUNG-Um-Pouco-de-Psicologia-

Anal%C3%ADtica/cmbz/55a6f2d70cf24f011b5f35eb 

http://www.arteterapiaintegrativa.com/#!JUNG-Um-Pouco-de-Psicologia-Anal%C3%ADtica/cmbz/55a6f2d70cf24f011b5f35eb
http://www.arteterapiaintegrativa.com/#!JUNG-Um-Pouco-de-Psicologia-Anal%C3%ADtica/cmbz/55a6f2d70cf24f011b5f35eb
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É muito importante o desenvolvimento da Anima e do Animus positivos, sua 

função psicológica principal é estabelecer uma ponte entre os mundos consciente e 

inconsciente, possibilitando uma relação dialética. Juntos representam os arquétipos 

da união ou conjunctio.    
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CAPÍTULO III 
 

ARTETERAPIA COMO REVELAÇÃO CRIATIVA DA LUZ NO 
CAMINHO DA DEPENDENCIA QUÍMICA  

 
 

Imagem 25: Criatividade 

    
Disponível em: httphttps://www.buzzero.com/ciencias-humanas-81/psicologia-91/curso-online-

arteterapia-com-certificado-51341 
 

A Arteterapia, aplicada ao dependente químico considerada como prática 

interativa e complementar de saúde, e de acordo com os novos paradigmas de 

atenção em saúde mental, é um processo terapêutico não-verbal, por meio das artes 

plásticas, que acolhe o ser humano com toda sua diversidade, complexidade, 

dinamicidade e o auxilia a encontrar novos “sentidos” para sua vida, objetivando a 

reinserção e inclusão social. A Arteterapia também procura respeitar os diversos 

aspectos dos usuários, como os afetivos, culturais, cognitivos, motores, sociais, entre 

outros, aspectos tão importantes na saúde mental (VALLADARES, 2004). 
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Assim, as imagens produzidas pelos usuários ajudam na compreensão de Si-

mesmo. 

 

3.1 DEPENDÊNCIA QUIMICA DEFINIDA COMO DOENÇA 

 

O doente nega, a família esconde e a sociedade repudia! 

 

A Dependência Química é considerada um transtorno mental, em que o 

portador desse distúrbio perde o controle do uso da substância, e a sua vida psíquica, 

emocional, espiritual e física vai deteriorando-se gravemente. Nessa situação, a 

maioria das pessoas precisa de tratamento, de ajuda competente e adequada. Deste 

modo o dependente químico pode buscar ajuda para controlar sua adicção e entender 

o ciclo da doença.  

 
3.2 FORMAS DE ADCÇAO 

 
O ingresso na dependência ocorre em situações internas e externas bem 
determinadas, num momento em que a pessoa não consegue dominar sua 
vida de forma específica, não consegue adaptar-se à respectiva situação, 
apresenta pouca flexibilidade nos seus papéis e se torna escravo de um 
padrão de comportamento. Daí por diante, até o beber de desafogo, é apenas 
um pequeno passo. Já uma pequena quantidade de uma droga traz agora 
um alivio satisfatório (jellinek). Sem que o atingido ou seus familiares o 
percebam, a carreira de dependência se inicia. (E. RIETH apud REHFELDT, 
1981, p. 25) 

 

 

Adicção é o vício, e geralmente está relacionado com drogas ilícitas. Mas a 

adicção pode também significar qualquer dependência psicológica ou compulsão tipo 

jogo (bingo, pôquer), comida, sexo, pornografia, computadores, internet, vídeo games, 

notícias, exercício, trabalho, TV, compras, etc. 

Uma pessoa que é viciada não consegue controlar seu desejo por álcool ou 

drogas, mesmo que sinta efeitos negativos na saúde, problemas com família e 

amigos, ou problemas com a polícia. 

A adicção à drogas é considerada uma doença como outra qualquer. É uma 

doença crônica, ou seja, afeta a pessoa ao longo prazo, ou acontece várias vezes. 

Pois a pessoa procura uma recompensa ou um alívio pelo uso da substância. 
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A adicção é caracterizada pela dificuldade em controlar o comportamento, 

presença de fissura ou desejos, dificuldade de ficar sem a droga (abstinência), e falta 

de noção dos problemas causados pela droga. 

  
  3.3 DROGAS  

                   
Existem duas principais classificações para as drogas, a partir do ponto de vista 

legal e a partir de sua ação no Sistema Nervoso Central. Porém é preciso 

compreender a definição concreta do que é uma droga. 

Segundo a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), são 

consideradas drogas quaisquer substâncias não produzidas pelo organismo, que 

tenham propriedade de atuar sobre um ou mais sistemas, produzindo alterações em 

seu funcionamento. (NICASTRI, 2011) 

Desta forma, compreende-se que droga não é necessariamente algo bom ou 

ruim, não possui em si este valor moral, mas é compreendida a partir dos efeitos que 

produz no organismo. Chocolates, café e outras substâncias presentes no cotidiano 

de muitas pessoas podem ser consideradas drogas devido a sua ação excitante ou 

de bem estar no Sistema Nervoso Central. 

No entanto, o presente estudo irá deter-se apenas sobre as drogas legais e 

ilegais que são indutoras de toxicomanias mais frequentes no grupo estudado. 

Os autores estudados, Nicastri (2011) e Carlini (2001) realizam a seguinte 

classificação para abordar este tema: 

 Drogas Depressoras 
Categoria que inclui uma variedade de substâncias, mas que apresentam 

características comum de causarem a diminuição da atividade global, ou de certos 

sistemas específicos do SNC, ou seja, esse sistema começa a funcionar lentamente. 

Como consequência, há a diminuição da atividade motora, sonolência e menor 

reatividade à dor. (Ex.: álcool) 

 Drogas Estimulantes 
São drogas capazes de aumentar a atividade de determinados sistemas 

neuronais, o que pode trazer grande estado de alerta. Traz efeitos opostos aos citados 

anteriormente, como a perda do sono, vigília, aumento da atividade motora. Em 

grandes doses chega a produzir estados perturbadores como delírios e alucinações. 

É o caso da cocaína, crack e seus derivados. 
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 Drogas Perturbadoras 
Nesse grupo encontram-se drogas cujo efeito principal é provocar uma 

mudança qualitativa no funcionamento cerebral, ou seja, acabam produzindo 

fenômenos que fogem ao funcionamento normal, entre os quais destaca-se os delírios 

e alucinações. Como é o caso da Maconha e o LSD. 

Na realidade, os seres humanos sempre tentaram modificar o humor, as 

percepções e sensações através de substâncias psicoativas para fins curativos, 

relaxantes ou prazerosos. Antigamente tais usos faziam parte de hábitos sociais, com 

finalidades de acompanhar cerimonias culturais e religiosas.    
 
A droga seduz e convida maliciosamente para uma aventura perigosa e 
excitante e na verdade conduz a um poço profundo e negro, na maioria das 
vezes sem volta. A ação criativa estimula a pulsação de vida que cada um 
tem dentro de si. E a VIDA é, de fato, a maior e mais completa AÇÃO 
CRIATIVA (VIBRANOVSKI, 2002, p. 140). 

 
 Existem substâncias que são usadas com a finalidade de produzir efeitos 

benéficos, como o tratamento de doenças, e são consideradas medicamentos. Mas 

também existem substâncias que provocam mal à saúde, os tóxicos. É interessante 

que a mesma substância pode funcionar como medicamento em algumas situações, 

e como tóxico em outras.  
As principais drogas utilizadas para alterar o funcionamento cerebral, causando 

modificações no estado mental, no psiquismo, são chamadas drogas psicotrópicas, e 

conhecidas também como substâncias psicoativas.  

A lista de substâncias na Classificação Internacional de Doenças, 10ª Revisão 

(CID-10), em seu capítulo V (Transtornos Mentais e de Comportamento), inclui: 

• álcool;  

• opióides (morfina, heroína, codeína, diversas substâncias sintéticas);  

• canabinóides (maconha);  

• sedativos ou hipnóticos (barbitúricos, benzodiazepínicos);  

• cocaína;  

• outros estimulantes (como anfetaminas e substâncias relacionadas à cafeína);  

• alucinógenos;  

• tabaco;  

• solventes voláteis.  
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Cabe ressaltar, que nem todas as substâncias psicoativas têm a capacidade 

de provocar dependência. No entanto, há substâncias aparentemente inofensivas e 

presentes em muitos produtos de uso doméstico que têm esse poder.  
 

Imagem 26: Tabaco 

 
Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/drogas/drogas-licitas-ilicitas 

 

          TABACO  
Tabaco é um dos maiores problemas de saúde pública em diversos países do 

mundo. O cigarro é uma das mais importantes causas potencialmente evitáveis de 

doenças e morte da população. Pode-se encontrar como efeitos:  

 Doenças cardiovasculares (infarto, AVC e morte súbita);   

 Doenças respiratórias (enfisema, asma, bronquite crônica;  

 Doença pulmonar (obstrutiva crônica);   

 Diversas formas de câncer (pulmão, boca, faringe, laringe, esôfago, 

estômago, pâncreas, rim, bexiga e útero).  

 Seus efeitos sobre as funções reprodutivas incluem redução da 

fertilidade, prejuízo do desenvolvimento fetal, aumento de riscos para 

gravidez ectópica e abortamento espontâneo.  

A nicotina é a substância presente no tabaco que provoca grande dependência. 

Está comprovadamente implicada nas doenças cardiocirculatórias. As ações 

psíquicas da nicotina são complexas, com uma mistura de efeitos estimulantes e 

depressores. Mencionam-se o aumento da concentração e da atenção e a redução 

do apetite e da ansiedade.  
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ALCOOL 
A procura do bem estar e do prazer é natural e faz parte da vida de todos, essa 

procura de prazer e de sensações de bem-estar ou euforia, levou ao ser humano a 

plantar a primeira vinha. Esmagar seu fruto, esperar fermentar, beber o líquido e, 

sofrer as consequências, decepcionando seus descendentes, deu início ao hábito 

mais maléfico que, através de milênios, vem devastando a humanidade, degradando-

a crescentemente, fazendo sofrer vítimas e levando desencanto, perplexidade e dor 

aos que estão próximos. 
 
Primeira coisa ruim. Álcool é um tóxico. Não tão forte como arsénio ou 
cianureto, e também não tão nocivo como as pesticidas, que 
involuntariamente ingerimos como a alimentação, mas é tóxico.Bebido 
rapidamente ou em quantidades excessivas, o álcool pode levar a 
morte.Agora uma boa notícia. A maioria das pessoas podem beber esse 
tóxico em quantidades moderadas, sem sofrer danos à sua saúde. (R. LINN 
apud REHFELDT, 1989, p. 1 e 2) 
 
 

O alcoolismo é uma doença, o doente alcóolico sofre de um mal real, saber e 

aceitar, que é portador de uma doença que afeta família, os amigos, trazendo-lhes 

ansiedade, frustração, perplexidade e confusão é o primeiro passo, no caminho do 

tratamento, reabilitação e reinserção na sociedade. 

 A organização Mundial de saúde, além de muitos teóricos em várias 

publicações, declaram que o alcóolico sofre de uma doença que não tem controle. O 

alcoolismo não é provocado por ‘falta de força de vontade’, ‘falta de vergonha na cara’, 

de moral ou por um desejo de magoar os outros, é uma disfunção psíquica que 

demanda estratégias terapêuticas específicas.        

Do ponto de vista médico, o alcoolismo é uma doença crônica, com aspectos 

comportamentais e sócio econômicos, caracterizada pelo consumo compulsivo de 

álcool, na qual o usuário torna-se progressivamente tolerante à intoxicação produzida 

pela droga e desenvolve sinais e sintomas de abstinência, quando a mesma é retirada. 

Um dos aspectos mais densos é o das consequências orgânicas e 

comportamentais, ou seja, consequências física, psíquica e sociais, do alcoolismo. 

As manifestações mais sentidas pelos próprios alcoólicos, ás vezes não 

identificados pelos mesmos como consequência da sua doença. 

São alguns sintomas, entre outros, tremores nas mãos, sudorese e vômitos 

matutinos (como expressão da síndrome de abstinência surgida durante a noite) e 

perturbações sexuais. 
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Os órgãos internos são fortemente atingidos como fígado, pâncreas, esôfago e 

estômago. Na área psíquica aparecem diminuição na capacidade de concentração e 

de memória. 

O álcool induz à tolerância (necessidade de quantidades progressivamente 

maiores da substância para produzir-se o mesmo efeito desejado ou intoxicação) e a 

síndrome de abstinência (sintomas desagradáveis que ocorrem com a redução ou 

com a interrupção do consumo da substância). 
 

A COCAÍNA E O CRACK 

 
Imagem 27: Droga

 
Disponível em: http://www.atribunamt.com.br/2012/09/usuarios-de-cocaina-e-crack- brasilperde      -

para-estados-unidos/Setembro 6, 2012 
 

 

A cocaína e o crack podem ser ingeridos oralmente, inalados, injetados 

diretamente na veia ou, no caso do crack, pode-se também inalar os vapores quando 

aquecido. 

Os termos usados para descrever as formas de uso são: mastigar, cheirar, dar 

um pico ou injetar e fumar. 

A palavra cocaína refere-se à droga em pó, e a palavra crack refere-se à forma 

da cocaína em cristal. A cocaína é feita a partir da folha da coca sendo a segunda 

droga a criar mais dependência psicológica depois da metanfetamina. 

http://www.atribunamt.com.br/2012/09/usuarios-de-cocaina-e-crack-
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A cocaína causa uma euforia intensa e rápida, que é seguida imediatamente 

pelo oposto: sensações intensas de depressão e inquietação, e uma fissura por mais 

droga. As pessoas que a usam não comem nem dormem adequadamente. Elas 

podem experimentar taquicardia, espasmos musculares e convulsões. A droga pode 

fazer com que as pessoas sintam-se paranoicas, furiosas, hostis e ansiosas, mesmo 

quando não estão sob efeito desta substancia. 

           Além dos efeitos já mencionados, a cocaína pode causar irritabilidade, 

transtornos de humor, agitação, paranoia e alucinações auditivas. Como a tolerância 

à droga aumenta, torna-se necessário usar mais, e mais para conseguir a mesma 

euforia. 
Quando o efeito da droga passa, isso causa depressão grave, que fica cada 

vez mais profunda depois de cada uso. Isto pode ficar tão sério que uma pessoa fará 

quase qualquer coisa para conseguir a droga, até cometer assassinato. E se não 

conseguir a cocaína, a depressão pode ficar tão intensa que pode levar o dependente 

químico ao suicídio.                         

 
MORFINA 

 
Imagem 28: Flor da papoula, a fonte da morfina 

                             
Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/drogas/morfina.htm 

 

A morfina é substância narcótica e sintética (produzida em laboratório), que 

deriva do ópio, retirado do leite da papoula. Com uma grande utilidade na medicina, a 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/drogas/morfina.htm
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morfina é usada como analgésico em casos extremos, como nos casos de traumas, 

partos, dores pós-operativas, graves queimaduras. A morfina é introduzida por via 

oral, subcutânea, intramuscular ou intravenosa. 

 A morfina possui funções medicinais, ela também é usada como droga. Sob a 

forma de droga, a morfina é consumida por via oral através de comprimidos, gerando 

no usuário a sensação de prazer, bem-estar e euforia.  O uso prolongado pode levar 

ao vício, sendo que a abstinência à droga pode causar ansiedade, agitação, febre, 

náuseas, hipersensibilidade à dor.  

A pessoa com dependência de drogas dentro do contexto atual é um doente 

que deve ser resgatado, visto que essas pessoas apresentem-se atormentadas 

emocionalmente e buscam no uso da droga o alívio para as suas dores emocionais. 

O uso de drogas precede as crises de medo, angústia, depressão ou pânico, o que 

demonstra a existência de transtornos psíquicos, ou seja, alteração do 

comportamento (GOMES, MORAES & PAZ, 2004).  

 

3.4 CRIATIVIDADE: ILUMINANDO O CAMINHO 

 

Inicialmente, a criatividade pode estar bloqueada, no processo arteterapêutico, 

pelos efeitos da adicção, que minam possibilidades do indivíduo ter uma vida criativa 

e plena. Sendo assim no processo arteterapêutico a criatividade do Dependente 

Quimico é libertada através do falar, desenhar, escrever, modelar, pintar. 

Possibilitando assim, dar voz à sua essência. O propósito é desenvolver a 

compreensão, a alegria, a responsabilidade e a paz que nasce do uso da imaginação, 

intuição e espontaneidade do ser humano.  

Por meio dos trabalhos plásticos e na verbalização dos participantes, a 

Arteterapia pode favorecer a comunicação direta e criativa dos conteúdos   

conscientes, inconscientes e portanto no trabalho com a sombra.                                   

 

3.4.1 O que é criatividade 
E um modo inovador de fazer algo com materiais e procedimentos, dando forma 

as suas ideias. 

 
Quando criamos, colocamos um pouco de nós, do nosso universo interior no 
que fazemos, na nossa criação. Dessa forma, temos a oportunidade de entrar 
em contato com o nosso universo interior e conhecê-lo um pouco mais. Assim 
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poderemos entender, mudar, transformar, significar, ressignificar, transmutar, 
transcender, se e quando necessário. (ROCHA, 2009, p. 87) 

 
Imagem 29: Trabalho criativo 1 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

 
Imagem 30: Trabalho criativo 2 

 
Acervo pessoal da Autora 
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Imagem 31: Trabalho criativo 3 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

3.4.2 Processo criativo  
Cada pessoa tem sua forma singularde criar e vivenciar o seu processo criativo, 

buscando expressar-se nas possibilidades, de materiais, linguagens e argumentos 

poéticos. É a necessidade de expressar de algum modo todo esse potencial com o 

qual se nasce, que muitas vezes, está adormecido, dentro de cada indivíduo. É uma   

maneira lúdica de dar formas às ideias. Há todo um processo a ser construído entre 

pensar e fazer. A criatividade é um catalizador das sensações e emoções, e por seu 

intermédio são levadas a reconhecerem-se. A criatividade, a invenção, reune em si 

várias funções psicológicas importantes para a restruturação da psique. A criatividade 

é um estimulante necessário para a saúde mental. 
 

Imagem 32: Processo criativo 1 

 
Acervo pessoal da autora 
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Imagem 33: Processo Criativo 2 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Imagem 34: Processo criativo 3 

 
Acervo pessoal da Autora 
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CAPÍTULO IV 
 

ESTÀGIO SUPERVISIONADO 

 
 

O estágio foi realizado durante 9 meses. Neste período, aconteceram 30 

encontros. O estágio é obrigatório, para os que cursam a Pós-Graduação Lato Sensu 

em Arteterapia, realizada na Clínica POMAR.  

 

4.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DO ESTÁGIO   

 

O estágio foi realizado na Associação Solidários Amigos de Bethânia (Asab), 

no núcleo Jesus Mestre, no bairro de Santíssimo, com 12 acolhidos pela instituição. 
 

Imagem 35: Associação 

Acervo pessoal da autora 
 
4.2 PERFIL DO GRUPO 

 
A própria instituição ficou responsável em reunir os internos para compor o 

grupo. O grupo foi estruturado inicialmente por 12 homens, que posteriormente 
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reduziu-se a 7 e finalizou com 5 internos, usuários de álcool, cocaína e tabaco, com 

idade entre 25 a 56 anos.  

A escolaridade do grupo era: um analfabeto e o restante do grupo com o Ensino 

Fundamental (1º grau) incompleto.  

A princípio o espaço de trabalho ficava com a porta aberta, e os participantes 

precisavam sempre ser lembrados do horário que ia começar o grupo. 
 

Imagem 36: Perfil 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

4.3 CICLOS 

 

O processo foi desenvolvido em três etapas: Diagnóstico, Desdobramento 

(Estímulos Geradores) e Processos Autogestivos.  

 
4.3.1 Primeiro Ciclo – Diagnóstico 
No Diagnóstico, os participantes experimentaram diferentes modalidades 

expressivas para que a estagiária tivesse a possibilidade de conhecer o grupo e 

identificar suas demandas e necessidades. 
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Observou-se no início que apresentavam sinais de insegurança, passividade, 

receio de verbalizar seus sentimentos, baixa autoestima e pouca autonomia.  

As principais técnicas expressivas utilizadas foram: Recorte e colagem, pintura, 

modelagem, pintura na lixa e pintura com massinha de modelar. 

A seguir serão apresentados alguns aspectos do processo arteterapêutico do 

grupo de dependentes químicos atendidos ilustrando os pressupostos teóricos 

descritos nos capítulos anteriores. 

Primeira Sessão – No primeiro encontro foi feita uma apresentação geral. 

Informou-se sobre a importância da Arteterapia e das regras para participação no 

grupo.  

Logo depois foi feita uma dinâmica de grupo, e para tal foi dada uma folha para 

cada um. Os participantes foram levados a amassar bem a folha e pensar nas 

situações que passaram ao longo das suas vidas. Depois foi pedido que abrissem a 

folha e percebessem as marcas. Como reflexão final foi dito que acontece o mesmo 

com as pessoas, as situações positivas e negativas deixam marcas. 

Logo após esta vivência a estagiária informou que eles poderiam aproveitar o 

espaço e materiais para verbalizar, expor seus sentimentos e experiências. 

A atividade seguinte foi recorte e colagem, na montagem de um envelope 

personalizado. A estagiária levou várias imagens e eles escolheram as imagens com 

as quais mais se identificavam e fizeram as suas colagens. 

Segunda sessão -  foi utilizada a técnica do desenho livre. Utilizei alguns 

recursos como folhas brancas e coloridas, lápis de cor, régua e canetinhas coloridas. 

As linhas traziam à luz sentimentos há muito guardados. Mesmo os participantes não 

tendo consciência disso.   
 

Imagem 37: Descobertas 

 
Acervo pessoal da Autora 
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Quarta sessão – Foi feita a atividade de pintura com guache e de livre 

expressão de contéudos. Sempre usando outros recursos como a música e um 

relaxamento simples com respiração conduzida.  
 

Imagem 38: Lembranças 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

Na oitava sessão - foi feito um trabalho para proporcionar experiências 

expressiva e criatividade, organização espacial, descobertas de configurações e 

símbolos.  

Neste encontro foi feito um trabalho mais elaborado em uma pasta para guardar 

documentos. Todos participaram com empolgação. Alguns deles não conseguiram 

finalizar o trabalho. Foi sendo percebida a frustração de alguns por não ter concluído 

sua atividade. O grupo estava calmo e mais integrado.  
 

Imagem 39: Pasta envelhecida personalizada 1 

  
Acervo pessoal da Autora 
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No decorrer do processo arteterapêutico as atividades expressivas procuram 

criar e transformar os materiais expressivos, e os participantes puderam vivenciar 

sensações diversas, O resultado era sempre de surpresas, sonhos, desejos, 

expectativas, fantasias relacionando-se de uma outra forma com o material. E, 

consequentemente, a atividade pode despertar neles a identificação de sentimentos, 

atitudes e dificuldades que até então não eram expressos nem modificados. As 

sessões de Arteterapia facilitaram a expressão da subjetividade e o processo de 

autoconhecimento.   
 

Imagem 40: Pasta envelhecida personalizada 2 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

 

4.3.2 Segundo Ciclo – Desdobramento (Estímulos Geradores) 
No Desenvolvimento, os estímulos geradores, tiveram o objetivo de 

proporcionar o resgate de conteúdos inconscientes, experiências expressivas 

ativando o imaginário, percepções de níveis inconscientes, coordenação motora e 

ordenação espacial e integração de várias linguagens, integrando o grupo e 

desenvolvendo a autonomia. Bem como, validar e ampliar a compreensão sobre a 

hipótese diagnóstica que referia-se ao fortalecimento da identidade e da autoestima.  

As principais técnicas expressivas para facilitar este processo foram a: 
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Construção de máscaras, estandarte, música, fotografia e criação de personagens. 

 
Imagem 41: Tô Bonito 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 

Imagem 42: Só alegria 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
Na terceira sessão – Foi utilizado um CD de música e introduzida a proposta 

de produzir uma máscara feita de tiras de jornal colada em bexigas. Depois com a 

máscara prontas eles foram convidados a pintar. 
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Imagem 43: Eu consigo 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 
 

Imagem 44: Tá dificil                                                Imagem 45: A máscara 

   
Acervo pessoal da Autora                                        Acervo pessoal da Autora 

                                 
 
Na sexta sessão – Com o desenvolvimento e coesão do grupo foi possível 

iniciar a sessão com a arrumação do espaço. Coloquei todos os portas retratos na 

mesa junto com duas fotografias tiradas em uma sessão anterior. Foi emocionante ver 
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a alegria e a emoção de cada membro do grupo quando viu sua fotografia revelada. 

Neste encontro, pintaram e lixaram estes porta retratos.  
 

Imagem 46:  Olha... Sou eu 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Imagem 47:  Esse é meu 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Num segundo momento, eles foram convidados para falar da atividade. 

E - Perguntou se o porta retrato era para ele e se poderia dar para a família 

dele.  
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G - Bom...é um trabalho que sei fazer, foi ótimo! Estou muito alegre, satisfeito, 

só por hoje”. 

CD -  ”Eu gostei das fotos, ficou maneiro... e sorriu. 

F - Eu me senti realizado, bem realizado mesmo, fiquei surpreso com essas 

fotos maravilhosas. 
                                                 

Imagem 48: Porta retrato 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 

Imagem 49: A festa 1 

 
Acervo pessoal da Autora 
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SP - Eu preciso admitir que a vida não é um “vazio”, mais sim um oceano de 

oportunidades, para a felicidade. 
 

Imagem 50: A festa 2 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

Sétima sessão: A confecção de um Estandarte por cada participante 

desenvolveu-se em três encontros devido a complexidade do trabalho. No primeiro 

dia foi feito um esboço de como seria cada estandarte. E cada integrante do grupo fez 

o desenho de como seria o seu trabalho. Em seguida, foram oferecidos alguns 

materiais para que fossem desenvolvidos os trabalhos. Foi gratificante vê-los 

envolvidos com o desafio que lhes fora imposto. Expressaram o desejo de superar as 

dificuldades inerentes no processo de drogradição, de recomeçar, de voltar a trabalhar 

e de reconstruir a própria vida. 
 

                                                              Imagem 51: Costurar... Eu 

 
Acervo pessoal da Autora 
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No final de cada sessão cada integrante exibia o trabalhos produzidos, alguns 

com orgulho, mas, muitas vezes também com o sentimento de frustração.  

A estagiaria percebia a superação, muitas vezes frustração por não terem 

terminado, e a dificuldade de não saber costurar. Sempre no final da sessão era feito 

um momento para compartilhamento e os relatos sempre eram repletos de 

sentimentos e lembranças de seus familiares. 
 

Imagem 52: Maravilha 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Imagem 53: Junto e misturado 

 
Acervo pessoal da Autora 
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4.3.3 Terceiro Ciclo - Processo Autogestivo 
No processo Autogestivo, foram instrumentalizadas propostas e sugestões 

feitas pelos próprios participantes, fortalecendo sua autonomia e autoconfiança. 

Nesse momento eles assumem a liderança do processo criativo e podem escolher 

suas próprias atividades. Suas sugestões foram... repetir a sessão de fotografias que 

deram o nome de “Festa” e a outra sugestão foi um passeio mas como não tiveram 

permissão da casa, foi sugerido pelo grupo que fizessem uma exposição dos todos os 

trabalhos produzidos no processo.   

Primeira sessão - Iniciei a sessão com a música dos Titãs “É preciso saber 
viver”. O grupo estava feliz, escolheram alguns acessórios, onde puderam brincar 

entre eles. Tiraram muitas fotografias e colocaram vários acessórios. Realmente 

tornou-se uma verdadeira ‘festa’ 
 

Imagem 54: Criação de personagem 1

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Imagem 55: Criação de personagem 2 

 
Acervo pessoal da Autora 
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S -  “Deus eu não tinha mínima ideia que a vida é tão simples, na minha mente 

fechada e no meu egoísmo. Acabei maltratando quem precisa mais de ti: Eu ‘’     
G - Bom pra mim saber é saber viver, aproveitar a vida, eu tô aproveitando 

agora, tempos atrás eu não sabia viver... viver é respeitar a vida. 

S - Vou tirar os óculos, olho no olho; porque eu não sabia viver. As pedras, os 

espinhos estão saíndo. 

CD - “Gostei!! Manero! 

                                  
Imagem 56: Me senti realizado 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

 Depois, no decorrer das outras sessões fizeram algumas atividades coletivas: 

pintura coletiva; modelagem coletiva. E como eles não tiveram permissão para fazer 

o passeio foi feita uma exposição com alguns trabalhos feitos durante o processo 

arteterapêutico. A possibilidade de expor os trabalhos produzidos foi muito importante 
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para trabalhar a autoestima e autonomia do grupo. Eles ficaram felizes e animados 

com este projeto da exposição.  
 

Imagem 57: Minha arte 

  
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Imagem 58: Exposição 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Sempre no final das atividades era feita a oração da Serenidade de mãos 

dadas. “Concedei me força Senhor para aceitar as coisas que não posso modificar 

coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras”. 
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E a oração da Unidade ”Deus eu seguro a minha mão na sua e uno meu 

coração ao seu para que juntos possamos fazer tudo aquilo que não posso e não 

consigo fazer sozinho (Feita por grupos anônimos do mundo inteiro). No último dia foi 

feita uma celebração para o grupo, e nesse dia foi entregue para cada integrante um 

copo personalizado e uma lembrança. 

No copo e na lembrança estava escrito o nome de cada um e uma frase “Eu 

sou responsável pela graça da minha vida.”  

 
Imagem 59:  Celebração 1 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Imagem 60:  Celebração 2 

 
Acervo pessoal da Autora 
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OS DOZE PASSOS E AS DOZE TRADIÇÕES  
 

Manutenção vital  

 

 

“Aqueles de nós que estão se utilizando regulamente da oração seriam tão 

incapazes de dispensá-la como ao ar, ao alimento ou á luz do sol, tudo pela mesma 

razão. Quando recusamos ar, luz ou alimento, o corpo sofre. Se virarmos as costas à 

meditação e a oração, também estamos negando às mentes, emoções e intuições, 

um apoio imprescindível.”  Reflexões diárias. 
A sombra normalmente está implícita e presente, ao mesmo tempo, em 

qualquer trabalho artístico, o que sugere dizer que os dependentes químicos tenham 

projetado em seus personagens e histórias alguns aspectos sombrios da sua 

personalidade e relacionados com seu momento de vida atual.  

Nas profundezas do seu subconsciente, à espera de se expandir e de se 

expressar, há uma sabedoria infinita, há um poder infinito, há um estoque ilimitado de 

tudo o que é necessário para uma vida perfeita. 

Comece agora a descobrir essas potencialidades das profundezas da sua 

mente e elas tomarão forma no mundo exterior. 

A infinita inteligência que existe no seu subconsciente pode revelar-lhe tudo 

aquilo de que necessita, desde que você seja compreensivo e receptivo.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

Enxergar a própria ruína é o início de todo o processo de reconstrução; não 
podemos ficar escondidos nos escombros de nós mesmos. 

 
Davi Marcelo Galdino 

 
Imagem 61: Plenitude 

 
Disponível em: http://nomadesdigitais.com/wp-content/uploads/2015/05/melhor1.jpg 

 

 

A proposta deste trabalho foi evidenciar o valor terapêutico das modalidades 

expressivas, como estratégias arteterapêuticas que possibilitam a estruturação e 

reconstituição de nosso universo interno e externo.  

Ao significar e ressignificar conteúdos simbólicos através das produções, 

esperou-se mostrar o lado terapêutico que existe no estímulo e desenvolvimento da 

criatividade, permitindo a elaboração destes e uma aproximação da saúde física e 

mental. 

Há que se concluir que por meio da Arteterapia é possível romper bloqueios de 

criatividade e acionar mecanismos que incentivem o indivíduo no caminho do 

autoconhecimento, facilitando assim o processo de individuação. 
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No caminho da Arteterapia, as atividades desenvolvidas trouxeram luz à própria 

subjetividade que proporcionou alegria, fortalecimento da autoestima e coesão do 

grupo.  

Através da liberdade criativa que as materialidades utilizadas proporcionaram, 

imagens internas foram acessadas e compreendidas, à medida em que foram 

construindo suas produções com os materiais. 

Os participantes passaram a manifestar o desejo de se proteger e proteger o 

espaço, inclusive fechando as janelas, o que indica a valorização do processo que ali 

acontecia.  

Foi também observado que, através do processo arteterapêutico, foram 

liberados medos, angustias, complexo de inferioridade, timidez, rigidez, afetos e assim 

foram fornecendo informações para que pudessem fazer uma conexão saudável com 

o mundo em que estavam inseridos, e com os outros membros do grupo. 

O trabalho com o ensaio fotográfico, foi fundamental nessas mudanças, e a 

criação de personagens favoreceu através da confecção de máscaras o necessário 

confronto com os conteúdos sombrios. 

Recomenda-se a pesquisa com outros materiais expressivos e estratégias 

plásticas em grupos arteterapêuticos com dependentes químicos, visando a 

ampliação dos estudos para esse público, favorecendo o trabalho de ressignificação 

de afetos, o reencantamento do olhar e a transformação das emoções, trazendo 

segurança e equilíbrio para seguir no caminho de individuação. 
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