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“Embora eu não seja rei, decreto, neste país,
Que toda, toda criança tem direito a ser feliz! ”
Ruth Rocha
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RESUMO

Este trabalho foi inspirado na experiência com o estágio supervisionado de um grupo
de crianças na faixa de 7 e 8 anos, em uma escola tradicional do estado do Rio de
Janeiro onde foi possível perceber a importância do estímulo criativo proporcionado
pela Arteterapia nesta etapa da vida. Desta forma, é o objetivo deste trabalho expor
sobre os benefícios da Arteterapia, a criatividade e sua importância na infância. Ao
final é apresentado breve relato da experiência original que motivou este estudo,
como forma de ilustrar a teoria.
Palavras-chave: Arteterapia, criatividade, infância.
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ABSTRACT

This work was inspired by the experience with supervised training of a group of
children between 7 and 8 years old, in a traditional school in the state of Rio de
Janeiro where it was possible to realize the importance of the creative stimulus
provided by the Art Therapy at this stage of life. Thus, it is the aim of this paper
expound on the benefits of art therapy, creativity and its importance in childhood. At
the end it is presented brief account of the unique experience that motivated this
study as a way to illustrate the theory.
Keywords: Art therapy, creativity, childhood.
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APRESENTAÇÃO
Quando fecho os olhos para lembrar a minha infância, vem a imagem da
menina serelepe, que inventava muitas brincadeiras e histórias. Mamãe, na sua
sabedoria intuitiva, tinha uma caixa cheia de coisinhas para fazer arte: Purpurina,
lantejoulas, pincel, tinta, cola, algumas sucatas. Para mim era a caixa mágica. Mas
apesar do potencial criativo, tive muitos bloqueios no processo de aprendizagem, e a
arte me salvou.
Quando entrei para o ballet, a diferença foi tremenda, fiquei mais concentrada
e as notas melhoraram bastante. Nessa época meus pais estavam cogitando a
possibilidade de mudar de estado, sair de Mato Grosso do Sul e ir para o Rio de
Janeiro. Essa mudança geográfica levou algum tempo até ser bem aceita e
novamente percebo que a arte me ajudou a enfrentar uma série de situações que
estava vivendo.
Foi quando eu conheci o teatro e apaixonei-me de verdade. Não posso
esquecer o dia em que vi o cartaz de divulgação para seleção de alunos do curso de
formação de atores da Escola do Centro Cultural de Rio das Ostras. Meu coração
bateu forte, estava no último ano do Ensino Médio. Logo precisei voltar para a
realidade. Minhas notas naquele ano não foram nada boas, não passei no vestibular.
Na verdade, nem me lembro o que havia escolhido no vestibular daquele ano.
Estava encerrando meus anos escolares e, segundo as cobranças dos meus
pais, precisava tomar um rumo na vida. Meu sonho: Prestar vestibular para artes
cênicas. Minha realidade: prestei vestibular para psicologia. Via na psicologia uma
forma de unir a ciência com a arte. Passei os cinco anos da formação sem contato
nenhum com a arte, com exceção de alguns estágios que tentavam perpassar por
isso, mas sem uma orientação adequada. Somente com três anos de formada que
tomei a decisão de voltar a ter contato com a arte e me aprofundar nos estudos de
Arteterapia.
E como nada é muito fácil para quem mora fora da capital, vim encontrar este
curso no Rio de Janeiro, fui em frente e cá estou eu finalizando e iniciando a
primeira etapa de um sonho. Foi emocionante estar nas aulas de Arteterapia, me
sentia no lugar certo.
Para o estágio, escolhi trabalhar com crianças de 7 e 8 anos, em uma crecheescola particular. O estágio com crianças dentro do contexto escolar trouxe-me
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algumas inquietações com relação à infância. Este estudo fez-me lembrar da minha
infância, comecei a perceber que os espaços para o criar têm se reduzido e esta
limitação foi a principal motivação para a escolha do tema: Arteterapia e os
Benefícios do Desenvolvimento da Criatividade na Infância.
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INTRODUÇÃO
É inegável a grande diferença existente entre a infância de três décadas atrás
e a infância atual. O que são três décadas dentro do tempo infinito da humanidade?
Nada, ou muito pouco tempo. Atualmente é possível encontrar uma vasta literatura
abordando o tema da influência do capitalismo, do avanço tecnológico e as
demandas do consumismo, nos relacionamentos e nas crianças. “Ao mesmo tempo
em que aproxima, afasta” é o grande jargão contemporâneo a respeito das
tecnologias. De que mesmo a sociedade afasta-se? Este estudo parte do incomodo
com o afastamento atual das crianças com o que há de mais genuíno no potencial
humano: sua criatividade.
Alguns

autores

atribuem

o

motivo

desse

afastamento

à

algumas

características da sociedade atual, como a mudança dos brinquedos e da forma de
brincar, a entrada precoce das crianças em creches e escolas de tempo integral, a
desvalorização dos espaços criativos, e a padronização da educação em um modelo
que prioriza a repetição de conhecimento.
Walter Benjamin (apud MEIRA, 2003) realizou um estudo acerca das
mudanças dos brinquedos e, consequentemente, da forma de brincar ao longo dos
anos. Uma de suas conclusões é que o brincar hoje exige menos esforço criativo e
interação interpessoal; com isso há um empobrecimento da cultura ancestral, do
potencial criativo.
Os games, jogos virtuais, não tem a mesma dimensão simbólica de uma
brincadeira com carrinhos ou bonecas. Prescindem da presença do outro, e
da materialidade dos brinquedos. Obviamente, são formas que as crianças
encontram de falar deste universo que as cerca, de apropriar-se dele ao
navegar nas vias eletrônicas, mas a automatização que rege os jogos
virtuais apresenta efeitos de apagamento do tecido social que se construiria
em presença. (MEIRA, 2003, p. 78).

Com o avanço tecnológico, o brincar, hoje, tem apresentado um
anestesiamento dos movimentos corporais, uma redução do potencial de criar. Tudo
já está pronto, os desenhos são muito rápidos, os estímulos também são rápidos,
não é mais necessário criar histórias, construir cenários imaginários e atuar
corporalmente nesses espaços. É possível realizar tudo isso pela tela do tablet. Em
paralelo, há cobrança massiva pelo desenvolvimento e pelo domínio dos conteúdos
curriculares.
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A arte com criatividade e sentimento desempenha um papel importante e
vital na educação das crianças. Desenhar, pintar, cantar, encenar, dançar
constitui um processo complexo em que elas reúnem diversos elementos de
sua experiência, para formar um novo e significativo todo. No processo de
selecionar, interpretar e reformar esses elementos, a criança proporciona
mais do que uma experiência expressiva; proporciona parte de si própria:
como pensa, como sente e como vê. Para ela, a arte é atividade dinâmica e
unificadora. (STORI, 2003, p. 46)

Surge a necessidade de criar espaços criativos e a Arteterapia é uma
importante porta voz do potencial criativo de cada ser. Portanto, este estudo propõese a refletir acerca dos benefícios do desenvolvimento da criatividade na infância
através da Arteterapia, e em como construir espaços que favoreçam o
desenvolvimento da criatividade. Diante do exposto, este estudo tem como questão:
Quais os benefícios do desenvolvimento da criatividade, através da Arteterapia, para
a criança?
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa, e foram

utilizadas

experiências do estágio como forma de ilustração teórica.
No primeiro capítulo foi realizada uma revisão bibliográfica acerca da
Arteterapia que utiliza o referencial da psicologia analítica, bem como de algumas de
suas possíveis modalidades expressivas.
O segundo capítulo aborda o tema da criatividade, o processo criativo e o
ambiente criativo. Buscou-se reunir os pontos de vista da Arteterapia.
No terceiro capítulo organizou um pequeno panorama histórico sobre a
infância até o momento atual. Em uma segunda instância, foram unificados os dois
temas centrais deste estudo: infância e Arteterapia.
Finalmente, no quarto capítulo, relatam-se alguns aspectos da casuística de
um grupo de crianças em processo arteterapêutico como complemento ao
desenvolvimento do estudo. Posteriormente, foram traçadas as conclusões e as
recomendações deste estudo.
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CAPÍTULO I
ARTETERAPIA
Imagem 1: Pincéis e Tinta

Disponível em: http://www.saludterapia.com/images/saludterapia/glosario/xarteterapia.jpg.
pagespeed.ic.k53

1.1 O QUE É ARTETERAPIA?

Ao ler pela primeira vez o nome “Arteterapia” é possível que este aparente ser
um nome autoexplicativo e de fácil entendimento; no entanto seu significado vai
além da simples aglutinação das duas palavras, arte e terapia.
A palavra “terapia” vem do grego therapeia, que significa “o ato de curar” ou
“ato de reestabelecer”1. A Arteterapia é o ato de reestabelecer ou curar através da
arte. O significado de arte pode ser múltiplo, porém é importante esclarecer que
dentro do contexto da Arteterapia, compreende-se arte como um processo criativo
livre, onde o próprio fazer é mais significativo do que seu valor estético, pois
possibilita ao autor da obra comunicar e expressar algo do seu interior.
A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto
de uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças,
traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam
desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os
processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o
1

Disponível em: http://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-terapia/. Acessado
em 11/07/16.
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conhecimento de si e dos outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor
com sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos
físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer
artístico. (AATA, 2003)

O arteterapeuta necessita realizar um estudo aprofundado dos recursos
expressivos e seu viés terapêutico, para ter o manejo apropriado das questões
trazidas pelo paciente. Cada material tem uma propriedade terapêutica, desencadeia
sentimentos e emoções específicas. Por isso, a escolha desse material deve seguir
alguns princípios a serem estudados, que são instrumentos valiosos para se acessar
o inconsciente do indivíduo que é acolhido. Além de proporcionar outros ganhos de
desenvolvimento

global (motor, afetivo

e

cognitivo), além

da atenção

e

concentração.
1.2 MODALIDADES EXPRESSIVAS
Como dito anteriormente, o processo arteterapêutico dá-se através de
diversas modalidades expressivas, materialidades que expressam o interior do
indivíduo. Dessa forma, o arteterapeuta necessita ter em seu espaço de trabalho
uma gama de materiais para atender a demanda das imagens que emergem do
inconsciente. A seguir serão expostas brevemente, informações sobre esses
materiais, algumas de suas indicações e propriedades terapêuticas.
1.2.1 Colagem
A colagem é um dos materiais mais recomendados para a primeira sessão
em Arteterapia, pois convida, de forma suave, que a pessoa se expresse com
imagens já prontas ou com papéis coloridos e de texturas variadas, que podem ser
recortados e colados de acordo com a sua criatividade. Por essas características,
facilita a expressão nas sessões iniciais da terapia.
Segundo Seixas (2012, p. 86), “Proporciona ao indivíduo a sensação de
ordenamento das ideias, das sensações e dos sentimentos por meio do movimento
de reunir lembranças e emoções, concatenando, assim, conteúdos psíquicos”.
Portanto, entende-se como colagem a obra que integra fotografias, imagens,
papéis coloridos, colados sobre um suporte bidimensional.
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Imagem 2: Colagem

Disponível em: http://www.cetsp.com.br/media/84513/1.jpg

Trata-se de uma busca por imagens, que contemplem aquilo que se quer
expressar. Cada imagem ali disposta pode receber significados novos, tudo depende
da forma como é utilizada, e de como é interpretada pelo autor da obra. Há o
mecanismo da projeção. Um significado é projetado sobre, a imagem pronta. Este
movimento de pegar uma imagem que já existe e modifica-la, dar um novo sentido,
remonta no indivíduo uma sensação de transformação.
1.2.2 Pintura
A pintura proporciona uma experiência lúdica com as cores. Foi através dela
que se deram as primeiras expressões da humanidade registradas nas pedras, as
pinturas rupestres. O homem, muito cedo descobriu formas de extrair pigmentos da
natureza, com o uso de sementes. Havia uma necessidade de expressão.
A fluidez da tinta e as intensidades das cores possibilitam ao sujeito
expressar suas emoções de forma direta, utilizando-se de simbologia
própria que poderá ser amplificada a partir do acervo cultural e artístico.
Por meio de pinceladas espontâneas, é possível avaliar incertezas, medos,
dinamismo, retidão etc. A pintura é uma técnica artística que permite o
contato com a própria subjetividade e com os conteúdos sombrios que
afloram e são projetados no trabalho. (SEIXAS, 2012, p. 90-91)
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Imagem 3: Pintura

Disponível em: https://thumbs.dreamstime.com/z/pintura-da-criana-5744614.jpg

As cores mobilizam as emoções no interior de cada pessoa. Existem estudos
sobre a influência das cores sobre as emoções. No processo arteterapêutico, é
possível perceber que elas também expressam a história pessoal. “[...] A história
pessoal do cliente pode ser vista por meio da utilização da cor nas produções
simbólicas artísticas geradas no setting arteterapêutico.” (CHENDO, 2013, p. 69).
1.2.3 Teatro
O teatro é uma linguagem expressiva abrangente, muitas atividades podem
estar atreladas a ele, como a confecção de máscaras, de personagens, sua
indumentária, além de trabalhar com a imaginação para a criação de uma trama e
construção de cenário. Ou seja, diversas formas de expressão podem estar
envolvidas até chegar-se à encenação de um personagem ou uma história.
Segundo Philippini (2009), pode ser uma forma de proporcionar ao sujeito
uma possibilidade de expressar os vários “eus” que coexistem dentro de cada um,
ainda que não seja feita essa identificação imediata pela pessoa que encena, mas
as linguagens do corpo, da voz e da história que surge são símbolos a serem
cuidadosamente observados.
Considero que alguns recursos de encenação, nos processos
arteterapêuticos, favorecem e ativam a compreensão de conteúdos antes
mergulhados no inconsciente. Assim, há uma vinculação natural entre o
contar histórias e sua amplificação através das atividades do teatro
terapêutico. (PHILIPPINI, 2009, p. 98)
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Imagem 4: Máscara

Acervo Pessoal da Autora

1.2.4 Contação de Histórias
Contar histórias é uma prática importante e está sendo pouco utilizada,
deixando de estimular o imaginário, tão importante para o desenvolvimento da
criança. É também uma forma de sentir-se à vontade no fluir de algumas emoções
que são reveladas durante o desenrolar de uma história, como por exemplo: a raiva,
a alegria, a irritação, o medo, o bem estar.
Em Arteterapia, entende-se os contos e histórias como materiais com grande
possibilidade de mobilização interna, uma vez que ativa a imaginação e também
toca em conteúdos internos a serem elaborados. Cada conto contém em sua
estrutura simbólica temas centrais e mitemas, que são “[...] pequenas parcelas do
significado simbólico que compõem o todo da narrativa...” (PHILIPPINI, 2009, p.
120).
Dessa forma, quando escuta-se um tema, algo modifica-se internamente,
novas conexões são formadas diante de um problema, por exemplo, e podem surgir
algumas soluções e insights.
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A inclusão dos contos como um instrumento de valor terapêutico, entre
outras variáveis, deve-se ao fato de representarem em suas narrativas
fenômenos universais, e por terem como o inconsciente coletivo,
apresentando evidências de uma memória humana ancestral, o que vai
facilitar a compreensão da trajetória e aperfeiçoamento, evolução e
individuação humana. (PHILIPPINI, 2009, p. 118).
Imagem 5: História Sem Fim

Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/--hshzgAVsSg/VlWqQUVMqgI/AAAAAAAABbo/Ys4j4J4l_
MA/s1600/contos-de-fadas.jpg

1.2.5 Modelagem
O trabalho com a modelagem pode dar-se com diversos materiais maleáveis,
como a plastilina, massa caseira, argila, papel maché, biscuit. É uma atividade que
pode desenvolver o controle sinestésico. Traz o desafio de trabalhar com o plano
tridimensional, por isso é importante desenvolver atividades no plano bidimensional
antes de trazer esses tipos de materiais. São materiais que adaptam-se ao gesto de
quem experimenta, por isso há uma forte conexão entre o experimentador e o
material.
A modelagem em Arteterapia só deve ser utilizada depois de algumas
experiências no plano bidimensional, salvo em situações em que o cliente já
inicie o processo trazendo experiências anteriores com a modelagem. Esta
precaução deve-se ao fato que esta linguagem plástica oferece algumas
dificuldades operacionais e inaugura as experiências no plano da
tridimensionalidade, envolvendo desafios de organização espacial e
capacidade de formar estruturas, e mantê-las em equilíbrio, além de
intensificar a experiência com o tato, envolvendo sensações com textura e
relevos. (PHILIPPINI, 2009, p. 72)
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Segundo alguns autores (Bueno, 2009; Philippini, 2009; Seixas, 2012),
especialmente no caso da argila, diretamente ligada ao elemento terra, há grande
mobilização de conteúdos profundos. Trata-se de um material presente na história
da humanidade, faz parte da nossa história ancestral. Por isso propicia uma
aproximação com o inconsciente com facilidade.
Imagem 6: Modelagem

Acervo Pessoal da Autora

1.2.6 Desenho
O desenho é uma das linguagens favoritas das crianças mais novas.
Interessante

como

através

do

desenvolvimento

cronológico

perde-se

progressivamente o contato com essa linguagem. Os adultos começam a ficar muito
críticos com seus desenhos e os idosos, em geral, tem a perda progressiva da
atividade motora fina, por isso podem ter dificuldades para segurar um lápis de cor.
Apesar dessas primeiras barreiras que surgem, como a autocrítica, “[...] o
desenho permite expressar histórias pessoas com clareza, apenas utilizando a
configuração linear da imagem” (PHILIPPINI, 2009, p. 49). Ainda segundo a autora,
o desenho trabalha a objetividade, a coordenação viso-motora, a percepção espacial
e o delinear e configurar.
Há muitos materiais que participam do ato criativo de desenhar, lápis de cor
aquareláveis ou não, canetinhas hidrocor, pastel seco, pastel a óleo, carvão para
desenho, giz de cera, giz de quadro. Sem falar nos inúmeros suportes em que se

20

podem dar os desenhos, como folhas de gramaturas mais espessas (papel A3),
cartolina, ou o mais comum, a folha A4.
Imagem 7: Desenho sobre Lixa

Acervo Pessoal da Autora.

1.3 ARTETERAPIA E PSICOLOGIA ANALÍTICA
A relação entre a Arteterapia e a Psicologia Analítica ocorre de forma muito
natural e fluida, como se uma complementasse a outra. De forma simples, pode-se
explicar a fluidez dessa relação, pois Jung, pai da psicologia analítica, elaborou sua
teoria estudando os símbolos que aparecem nos sonhos, nas pinturas e em outras
formas de comunicação do inconsciente. A Arteterapia, por sua vez, baseia-se no
processo criativo de produção de imagens e as imagens são em si, símbolos.
No processo arteterapêutico são produzidas inúmeras imagens, símbolos que
retratam conteúdos inconscientes do indivíduo, além de proporcionar o desbloqueio
criativo no criar e no viver. A transformação plástica desses materiais funciona,
portanto, como uma ligação entre o consciente e o inconsciente.
Os símbolos, seja em tinta ou outros suportes materiais e até mesmo nos
sonhos, possuem função reveladora do eixo de si-mesmo, como afirma Philippini
(1995, p. 3): “Em arteterapia é o resultado da fusão da energia psíquica de quem
trabalha e do material expressivo utilizado, plasmando formas, criando e recriando
mundos, expressando dores e esperanças de vir a ser”.
Tem-se aí casamento perfeito. A Arteterapia estimula, através de técnicas e
linguagens variadas, o surgimento dos símbolos, a psicologia analítica os observa e
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auxilia na compreensão do significado destes símbolos no processo de individuação
do autor das imagens.
O universo junguiano em arteterapia fornece uma bússola, que orienta no
entendimento universal da produção simbólica, cabendo ao arteterapeuta
junto com o criador do símbolo, contextualizar seus significados pertinentes
à singularidade e historicidade de cada um. (PHILIPPINI, 1995, p. 3)

Segundo Maciel (2012), Jung caracteriza a psique como um organismo
dinâmico e autorregulador, uma vez que realiza movimentos compensatórios, como
é o caso do inconsciente que complementa o consciente, porém sem que haja
ruptura de sua autonomia, sem que interfira no movimento do outro.
Um dos principais conceitos trazidos por ele é a existência do inconsciente
coletivo. Para Jung, o inconsciente divide-se entre pessoal e coletivo. O
inconsciente pessoal, como o próprio nome confirma, está relacionado à uma
história subjetiva e o inconsciente coletivo, é uma camada mais profunda do
inconsciente, construído a partir de conteúdos comuns a nossa humanidade, “Essa
instância psíquica nos aponta para uma base transpessoal da existência humana e
nela habitam os arquivos da humanidade, as nossas raízes arcaicas – os
arquétipos.” (MACIEL, 2012, p. 58)
Grinberg (1997, p. 82) afirma que “[...] o inconsciente está sempre agrupando e
reagrupando símbolos e imagens, produzindo sem cessar sonhos e fantasias,
funcionando como uma matriz autônoma criadora da vida psíquica normal.”.
Jung traz um novo paradigma da dimensão simbólica das coisas. A palavra
símbolo significa a representação de algo que não está presente. Mas para ele este
algo está diretamente ligado ao inconsciente e salienta que este significado não
pode ser racionalmente ou totalmente explicado, há algo de misterioso.
[...] uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa
além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem
tem um aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é precisamente
definido ou inteiramente explicado. E nem podemos ter esperanças de
defini-lo ou explica-lo. Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a
ideias que estão fora do alcance da nossa razão. (JUNG, 2008, p. 19)

Seus estudos basearam-se principalmente nas imagens oníricas de seus
próprios sonhos e na de seus pacientes. Para ele, “[...] os sonhos são o mais
fecundo e acessível campo de exploração para quem deseja investigar as formas de
simbolização do homem.” (JUNG, 2008, p. 25).
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Mas além dos sonhos, existem outros diversos meios de simbolização. O
campo das artes, por exemplo, oferece um campo vasto para que o inconsciente crie
seus símbolos e é especificamente neste ponto em que o estudo da psicologia
analítica conecta-se à Arteterapia.
A história do simbolismo mostra que tudo pode assumir uma significação
simbólica: objetos naturais (pedras, plantas, animais, homens, vales e
montanhas, lua e sol, vento, água e fogo) ou fabricados pelo homem (casas,
barcos ou carros) e até mesmo formas abstratas (os números, o triângulo, o
quadrado, o círculo). De fato, todo o cosmos é um símbolo em potencial.
Com sua propensão de criar símbolos, o homem transforma
inconscientemente objetos ou formas em símbolos (conferindo-lhes assim
enorme importância psicológica) e lhes dá expressão, tanto na religião
quanto nas artes visuais. (JAFFÉ, 2008, p. 312)

Para a Psicologia Analítica, a psique tem um movimento inato para o encontro
do equilíbrio e realização da totalidade individual e Jung fala do processo de
individuação como o processo de tornar-se inteiro, autêntico. “Individuação é
sinônimo de construção do indivíduo, de desenvolvimento e amadurecimento
psíquico rumo à completude.” (MACIEL, 2012, p. 60). O caminho para individuação é
único, não existe uma receita, e, retomando o tema deste estudo, os símbolos
servem como guias nessa trajetória.
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, a essência de cada um. Na
vida, o self através de seus símbolos, precisa ser reconhecido,
compreendido e respeitado. (PHILIPPINI, 1995, p. 1)

Como comenta Philippini, a energia psíquica que cria essas imagens e
símbolos é o self e este pode ser considerado o centro de saúde e equilíbrio de
cada indivíduo. Diante de situações fragmentadoras do ser, o self é aquela instância
psíquica que trabalha pela reintegração e reestruturação.
As expressões artísticas são uma forma de comunicação deste centro com o
consciente, expressam conteúdos inconscientes do autor da obra. Portanto, o
arteterapeuta irá acompanhar o indivíduo em sua caminhada de autodescoberta
através de suas criações, dando forma à energia psíquica, e promover espaço para
que o ato criativo aconteça é um ato terapêutico. “Para Jung, dar forma às imagens
simbólicas inconscientes que perturbam o indivíduo, sejam de cunho pessoal ou
arquetípicas, permite destituí-las de suas forças desestabilizadoras [...]”. (MACIEL,
2012, p. 62).
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CAPÍTULO II
CRIATIVIDADE
A verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas em escapar
das ideias antigas.
John M. Keynes
Imagem 8: Criatividade.

Disponível:http://www.magnidea.com.br/master_completo/images/mdo-blog-a criatividade.jpg

2.1 O QUE É CRIATIVIDADE?
Quando pensa-se em criatividade, automaticamente é possível remeter-se à
ideia de inovação, de criar algo. Segundo Rocha (2009), a palavra “criatividade”
provém da palavra em Latim creare ou criar.
Segundo May (1975), até a primeira metade do século XX os estudos de
psicologia evitavam aprofundarem-se sobre o tema, pois este era considerado algo
misterioso e seu estudo se articulava-se ao método científico. Adler (apud May,
1975) foi um dos primeiros a traçar uma teoria sobre a criatividade, esta era
entendida como uma atitude compensatória das imperfeições, e usava o exemplo de
muitos artistas que, portadores de alguma deficiência, tinham um grande potencial
criativo para compensar defeitos orgânicos.
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Afirma-se que algo é criativo, por exemplo, quando foge do usual ou quando
em seu ato de criação, utilizou-se de um novo olhar sobre determinada função. O
ser humano está rodeado de objetos provenientes de uma atitude criativa, em geral,
para facilitar sua vida cotidiana.
Mas a criatividade não destina-se somente à criação de algo inédito, pode ser
vista também como uma energia a circular dentro de cada pessoa e que precisa
estar fluindo para que a saúde seja mantida. Quando paralisada, gera adoecimentos
dentro do ser, sendo expressa através de formas de viver inadequadas.
May (1975) relembra que Platão, em o Banquete, faz uma distinção entre a
criatividade como estetismo superficial e sua forma autêntica, entendendo que os
artistas verdadeiros criam uma nova realidade, Platão afirmava que eles
expressavam o ser. May (1975, p. 38) complementa afirmando que “sua criatividade
é a manifestação básica de um homem realizando o seu eu no mundo”.
Rocha (2009) elaborou uma linha do tempo para mostrar cronologicamente as
mudanças sobre o estudo da criatividade e as diversas formas com que essa já foi
compreendida, desde o tempo da inspiração divina na Grécia Antiga, até os dias
atuais, onde cada vez mais os estudos apontam para a importância do estímulo da
criatividade em diversos segmentos da sociedade, inclusive como tendo uma
relação significativa com a saúde do indivíduo.
A partir do século XX os estudos sobre criatividade são aprofundados por
abordagens provenientes de campos de conhecimento diversos. Observa-se no
mercado de trabalho uma crescente demanda por profissionais com potencial
criativo para inovar e dar soluções, de uma forma geral.
Inicialmente a criatividade foi compreendida como algo divino e as pessoas
ditas criativas causavam certo estranhamento. Segundo Rocha (2009), esse
estranhamento ocorria, pois eram pessoas que fizeram uma ruptura com o
tradicional, e o conhecido.
Para as abordagens biológicas, a criatividade era percebida como um fator
genético, sendo este potencial herdado. No entanto, atualmente já se compreende
que a criatividade pode e deve ser estimulada.
Dentro das abordagens psicológicas é possível verificar diversas teorias para
fundamentar a compreensão sobre a criatividade e estudo se restringirá a falar
sucintamente de algumas destas.
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A teoria comportamental foi inicialmente desenvolvida por Skinner e Rocha
(2009) aponta que esta teoria desenvolveu-se a partir da crença de que o
comportamento humano constrói-se em um sistema fechado de estímulo-resposta,
portanto, se o indivíduo for estimulado criativamente, será capaz de responder com
um comportamento criativo. Esta teoria foi uma das pioneiras dentro dos estudos da
psicologia, por isso ainda não levava em consideração a presença de sistemas mais
complexos, estudados posteriormente, como a influência do meio e também das
características subjetivas para uma resposta criativa.
Para a teoria psicanalítica, desenvolvida por Freud, a criatividade é
considerada uma energia que emerge do inconsciente para o consciente como
forma de sublimação dos impulsos sexuais. “Esta força inconsciente, não sendo
vivenciada de forma positiva, pode reverter em neuroses.” (ROCHA, 2009, p. 39). A
partir desta teoria, inicia-se a visão de que para a manutenção da saúde psíquica
essa força necessita encontrar uma forma de expressão.
A Teoria Humanista, como aponta Rocha (2009), compreende a criatividade
como uma forma de preservar a saúde mental, uma vez que a pessoa criativa
estaria mais resistente às adversidades da vida, por adotar uma postura mais
flexível à essas mudanças tanto em seu comportamento, mas principalmente em
pensamento, e sua forma de compreender tais mudanças.
Para a Psicologia Analítica, eixo central deste estudo, toda psique possui um
potencial criativo que impulsiona o ser a criar e simbolizar como forma de encontrar
seu equilíbrio. Havendo assim uma busca natural pela saúde psíquica.
Essas reflexões trazem novo olhar sobre o conceito de criatividade, não
apenas como a criação de algo novo ou belo, mas como expressão do ser. Portanto,
a criatividade pode também significar um ato de mergulho interior. Rocha (2009) fala
sobre a importância do contato com o universo interior proporcionado pelo ato
criativo, para que mudanças pessoais sejam possíveis.
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 poderemos entender, mudar, transformar, significar,
ressignificar, transmutar, transcender, se e quando necessário. (ROCHA,
2009, p. 87)
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Atualmente entende-se a criatividade como um potencial ou uma habilidade
que existe em todas as pessoas, podendo ser desenvolvida através de estímulos
adequados.
Rocha (2009) lista algumas características da personalidade criativa. A
fluência e a flexibilidade seriam as principais, pois a partir destas características o
indivíduo torna-se menos dependente do julgamento externo e motivado a encontrar
novas possibilidades. A fluência ocorre quando uma pessoa tem ideias em um fluxo
contínuo, com poucas interferências ou preocupações a priori com o resultado final,
ou seja, sem muitas críticas internas e racionais ao processo, permitindo que as
ideias sejam analisadas posteriormente no momento da verificação, e a flexibilidade
é o olhar diversificado sobre um mesmo objeto ou problema, isto é, a possibilidade
de oferecer diversas respostas para uma mesma questão. Esta dupla, flexibilidade e
fluência, são complementares, uma favorece o desenvolvimento da outra e atuam no
processo criativo.
2.2 PROCESSO CRIATIVO
Ao se realizar uma busca na internet sobre o conceito de processo criativo
será possível encontrar uma série de sites relacionados principalmente ao marketing
e empreendedorismo, poucos relacionados ao fazer artístico em si. A criatividade
tem sido muito estudada como um potencial a ser desenvolvido e como uma forma
de se sobressair no mundo organizacional, encontrar soluções inovadoras.
A criatividade é o combustível das terapias expressivas e também a
capacidade de responder de forma inovadora a um problema. Uma vez que a
criatividade é estimulada, também são mobilizadas atitudes de renovação e
superação.
O ato criativo em Arteterapia tem como principal objetivo proporcionar formas
de materializar imagens e símbolos inconscientes, permitir que a energia psíquica
flua cada vez menos sem obstáculos.
Em Arteterapia são explorados diversos materiais e, consequentemente, há a
estimulação sensorial que pode resgatar memórias afetivas, experiências,
influências do contexto sociocultural e também do inconsciente coletivo, como
abordado anteriormente.
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Imagem 9: Processo Criativo
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Os materiais plásticos, com suas propriedades específicas, acolhem e dão
“continente” à energia psíquica, como saliente Maciel (2012). Assim torna-se
possível pintar, rasgar, remontar, costurar, representar e tantas outras ações sobre
os conteúdos expressos e que também trazem transformações a nível psíquico.
Explorando os materiais, é nos dada a chance de, simbolicamente (e de
maneira socialmente aceita!) escolher, transformar, destruir, refazer, recriar,
recomeçar..., ou seja, podemos viver metaforicamente movimentos que
muitas vezes precisamos realizar no mundo real, em nossa vida cotidiana.
(MACIEL, 2012, p. 56)

Um dos principais autores que descreveu o processo criativo foi Kneller,
abordando o processo criativo em cinco fases:
Apreenção – Nesta fase, há a percepção ou a sensação do problema a ser
resolvido.
Preparação – Investiga-se, de diferentes maneiras, sobre o problema em
questão. [...]
Incubação – Trabalha-se com hipóteses em nível inconsciente, após
investigar, ler e obter informações sobre a questão a ser resolvida. Neste
momento, as informações obtidas na fase anterior podem ser cruzadas. [...]
Iluminação - A ideia iluminadora surge. Vem espontaneamente, após a
incubação. [...]
Verificação - Esta fase conclui o processo criativo, sendo assim, o indivíduo
dá forma à solução encontrada. Neste momento é verificado pelo criador se
suas ideias são executáveis, se são válidas. [...] (KNELLER apud ROCHA,
2009, p. 92-93)

Kneller e outros autores sistematizaram o processo criativo em etapas, o que
traz a compreensão de que o ato criativo não ocorre tão espontaneamente como
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imagina-se, sendo apenas a ponta de um iceberg, já que em seu interior existe um
longo caminho percorrido.
O momento da apreensão pode ser equiparado, em Arteterapia, ao momento
em que é realizada a proposta de expressar algum pensamento ou sentimento
através de alguma linguagem artística, ou quando a pessoa sente a vontade de
expressar algo. Posteriormente inicia-se a preparação, momento em que será
investigado interiormente o „como?‟, „o que se quer expressar?‟, ou „através de qual
material?‟. Em incubação, as possibilidades e ideias anteriores, podem ser testadas
como ensaio até chegar à forma desejada. O tempo de incubação é muito relativo, é
possível ficar anos nessa experimentação, ou mesmo nas fases anteriores, até que
seja realizado o primeiro passo, o „colocar a mão na massa‟. Essa fase encerra
quando nasce uma ideia clara do que é, como se irá expressar determinado
conteúdo. A verificação é o momento final, acompanhado da sensação de encaixe,
completude, acerca do que de fato buscava-se expressar.
Trazendo estas etapas para o processo arteterapêutico, possibilita-se uma
aproximação entre paciente e arteterapeuta. É necessário que o arteterapeuta tenha
a compreensão destas fases do processo criativo para que possa acompanhar o
ritmo individual de seus clientes. O bloqueio em cada etapa requer intervenção
apropriada, muitas vezes será necessário nutrir sensorialmente o cliente com
imagens e técnicas diversas, pois lhe falta informações anteriores para expressar de
outras formas os conteúdos inconscientes. Ter este olhar é uma forma de cuidado
com processo criativo, pois é possível que seja extremamente desagradável não
conseguir dar a forma desejada, por não saber manusear determinado material.
2.3 AMBIENTE CRIATIVO
Todo ser humano tem um potencial inato de ser criativo, como se portasse
uma semente da criatividade. Isso porque na infância não há presença dos grandes
bloqueadores da criatividade, como o autojulgamento, comparação, crítica, etc.
Segundo Rocha (2009), o potencial criativo inicia seu desenvolvimento ainda
na infância, mas necessita de um ambiente favorável para que floresça. A família, a
escola e todo seu contexto cultural são fortes influências para que a criatividade siga
seu fluxo natural ou para que este seja interrompido por bloqueios.
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desenvolvimento, a criança forma sua primeira autoimagem. O que a criança escuta
sobre ela, sobre suas ações e produções artísticas tem um papel fundamental nesta
formação.
É muito comum que o adulto faça intervenções sobre os desenhos ou outras
atividades artísticas de uma criança, muitas vezes, com o intuito de ajudá-la a se
desenvolver, ou de conseguir se aproximar de uma forma mais adaptada de
expressão. No entanto, pequenas intervenções podem acabar por atingir objetivo
oposto, pois falta ao adulto aproximar-se da realidade da criança para compreender
melhor o que de fato ela precisa para se desenvolver.
Perguntar “o que está desenhando?” para uma criança de três anos pode ser
desencorajador, uma vez que talvez ela esteja apenas sentindo prazer em
movimentar os braços, e perceber o colorido que forma ao segurar um lápis de cor,
sem estar querendo desenhar nada objetivamente, como afirma Lowenfeld (1954).
Lowenfeld (1954) realizou profundo e sensível estudo sobre a arte infantil. Em
seu livro, A Criança e Sua Arte, aborda o tema dos cadernos de desenho para
colorir, até hoje muito utilizados mesmo para adultos como forma de relaxamento. O
caderno para colorir, apesar de poder trazer uma sensação de prazer para quem o
colore, para a criança, acaba por tolher e encurtar um processo de plenas
descobertas, em que começa a perceber o que é possível com o movimento dos
seus braços, o potencial das cores e materiais. Ao utiliza-los a criança não precisaria
encontrar a sua solução para criar determinada imagem, já que colore algo que já
está pronto. E o que é pior, pode vir a sentir-se inibida para criar seu próprio
desenho, por pensar que não poderia repetir um desenho como o que coloriu.
A maioria das intromissões origina-se da falta de compreensão dos
verdadeiros problemas das crianças. Eles mudam à medida que estas
crescem. Nem sempre é fácil nos colocarmos no lugar da criança; na
realidade, isto é uma das coisas mais difíceis na educação delas, pois
quando o fazemos, achamos que conhecemos seus pensamentos,
sentimentos e suas percepções. (LOWENFELD, 1954, p. 21)

Outro equívoco é corrigir os desenhos, por exemplo, corrigir a cor do céu se
este não estiver azul, corrigir as proporções, ou mostrar como se desenha. São
equívocos que com frequência se comete, pois há resquícios de uma educação
baseada na racionalidade e reprodução de conhecimento, quando, na verdade,
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permitir que a criança expresse sua percepção de mundo de forma livre é muito
mais interessante ao seu desenvolvimento.
Imagem 10: Permitir
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“Por vezes, durante o desenvolvimento, as crianças são tão julgadas,
criticadas, cerceadas que acabam por convencerem-se de que não criam coisas
interessantes, e aprendem que é melhor e menos penoso “comprar pronto”, copiar”.
(COUTINHO, 2013, p. 56)
A Revista Na Escola faz a seguinte observação em seu artigo “7 Formas de
Estimular a Criatividade na Infância”:
Muitos pesquisadores acreditam que nós mudamos a experiência da
infância tão profundamente que impedimos o desenvolvimento da
criatividade. Empresas de brinquedos e entretenimento alimentam os
pequenos com um número sem fim de personagens pré-fabricados,
imagens, peças e roteiros que fazem com que a criança deixe a imaginação
de lado. Elas não precisam mais imaginar que um cabo de vassoura é uma
espada: eles podem brincar de Star Wars com um sabre de luz igual ao dos
filmes, vestidos em fantasias específicas para cada papel que estão
interpretando. (LORENZONI, 2015, s/p)

Aos poucos, estão sendo minadas as possibilidades para que a criatividade
desenvolva-se. No brincar, nos brinquedos, nas atividades plásticas, as crianças têm
encontrado um espaço limitado para a fantasia, para a construção de objetos e
expressão, seja ela como for. Ainda não é possível prever os efeitos negativos que
essas mudanças podem trazer para a geração futura, mas já existem estudos que
demonstram o impacto da estimulação da criatividade para a vida adulta.
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Quando bem direcionada, a hora do recreio pode ser tão importante quanto
as aulas. A constatação é de um estudo realizado pela Fundação Botín, na
Espanha. O relatório indica que as atividades criativas têm impacto
fundamental na vida adulta de uma criança: uma educação rica em artes
pode elevar em 17,6% as chances de ingresso no ensino superior e de um
bom emprego. (REDAÇÃO ECOD, 2012, s/p)
David Kelley, fundador de uma agência global de inovação – Ideo, diz que
somos ensinados na escola a apenas pensar de forma analítica, onde tudo
é um sistema e o pensar linear é o meio para atingir sucesso profissional.
Nada de mal nisso, entretanto, a negligência com que escolas,
universidades e pais de um modo geral tratam a imaginação, a intuição, a
criatividade e o pensamento criativo nos leva à reflexão preocupante de que
estamos educando nossos filhos para serem tudo menos criativos, originais
e inovadores. As consequências disso em um mundo cada vez mais
competitivo e carente de novos negócios, novas ideias e soluções para
questões econômicas, políticas, ambientais e sociais, tendem a ser
devastadoras. (SIGEL, 2011, s/p)

O artigo “7 Formas de Estimular a Criatividade na Infância” sugere algumas
formas para o cultivo de um ambiente criativo: Tempo para brincadeiras lúdicas,
proporcionar um local livre para a bagunça, ouvir as sugestões das crianças,
considerar o que elas tem a dizer, incentivar a não temer o erro, rir de si mesmo,
celebrar a inovação e a criatividade, por exemplo, colocando os desenhos em local
de destaque nas paredes, permitir que tenham opiniões divergentes.
Na psicanálise, ambiente é a instância que tanto pode sustentar a vida
emocional da criança como negligenciá-la ou invadi-la. Ao sustentá-la,
confere legitimidade ao gesto espontâneo e criativo da criança desde o
nascimento e instaura a confiança nas suas ligações com o mundo e
consigo mesma, permitindo que o seu crescimento integrado prossiga. Ao
invadi-la ou negligenciá-lo faz o contrário. (CONTI, 2015, p. 54)

Desta forma, quando se pensa em ambiente criativo, não basta apenas
imaginar um ambiente colorido, com brinquedos de todos os tipos, organizado e com
objetos inusitados. O conceito de ambiente criativo passa, em essência, pelo
acolhimento às ideias e expressões variadas.
Falar em acolhimento, reconecta ao eixo central deste estudo, a Arteterapia.
O setting arteterapêutico é uma das possibilidades para se recriar um ambiente em
que a criatividade possa se desenvolver.
O “setting” arteterapêutico deve contar com uma atmosfera descontraída
que, ao mesmo tempo, ofereça segurança e receptividade. Deve ser
estimulador da experimentação expressiva, do comportamento criativo, de
ousadias e inovações nos modos de ser. Por outro lado, deve conter
múltiplos materiais de modo a facilitar, através dessa diversidade, a
descoberta de trilhas de acesso ao inconsciente, singulares para cada
indivíduo. (PHILIPPINI, 2013, p. 41)

32

Portanto, entende-se que a construção de um ambiente criativo demanda
tanto a disponibilidade de materiais variados quanto a disponibilidade em acolher o
novo. As experimentações podem não resultar dentro do esperado, a criança ou o
adulto pode e deve expressar de um jeito totalmente inusitado, podendo inclusive
causar estranheza, mas o arteterapeuta deve ser um incentivador e mobilizador
dessas expressões.
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CAPÍTULO III
INFÂNCIA E ARTETERAPIA
“Toda criança do mundo deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo
Contra os rigores da vida. ”
Ruth Rocha
Imagem 11: Crianças Brincando

Disponível:http://www.clickgratis.com.br/fotosimagens/search/?q=CRIANCAS+BRINCANDO

3.1 UM PANORAMA SOBRE A INFÂNCIA
Antes de iniciar a leitura deste capítulo, recomenda-se a leitura de dois
pequenos textos: “O Direito da Criança” de Ruth Rocha e “ O Melhor de Tudo São as
Crianças” de Rubem Alves, onde o autor cita os Dez Direitos Naturais das Crianças,
extraído de um folheto distribuído em uma Congresso em que participou na Itália.
Em ambos os textos os autores mencionam os direitos das crianças, muitas
vezes soterrados pelos imperativos da sociedade atual.
1. Direito ao ócio: Toda criança tem o direito de viver momentos de tempo
não programado pelos adultos.
2. Direito a sujar-se: Toda criança tem o direito de brincar com a terra, a
areia, a água, a lama, as pedras.
3. Direito aos sentidos: Toda criança tem o direito de sentir os gostos e os
perfumes oferecidos pela natureza.
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4. Direito ao diálogo: Toda criança tem o direito de falar sem ser
interrompida, de ser levada a sério nas suas ideias, de ter explicações para
suas dúvidas e de escutar uma fala mansa, sem gritos.
5. Direito ao uso das mãos: Toda criança tem o direito de pregar pregos,
de cortar e raspar madeira, de lixar, colar, modelar o barro, amarrar
barbantes e cordas, de acender o fogo.
6. Direito a um bom início: Toda criança tem o direito de comer alimentos
sãos desde o nascimento, de beber água limpa e respirar ar puro.
7. Direito à rua: Toda criança tem o direito de brincar na rua e na praça e
de andar livremente pelos caminhos, sem medo de ser atropelada por
motoristas que pensam que as vias lhes pertencem.
8. Direito à natureza selvagem: Toda criança tem o direito de construir
uma cabana nos bosques, de ter um arbusto onde se esconder e árvores
nas quais subir.
9. Direito ao silêncio: Toda criança tem o direito de escutar o rumor do
vento, o canto dos pássaros, o murmúrio das águas.
10. Direito à poesia: Toda criança tem o direito de ver o sol nascer e se pôr
e de ver as estrelas e a lua. (ALVES, s/ano, s/p)

Os significados de infância, bem como a sociedade, passaram por uma série
de transformações até chegar ao seu estado atual. Uma verdade é que a mudança
dessas duas instâncias caminham juntas. Será possível perceber que o conceito de
infância é muito plástico, molda-se de acordo com a sociedade em que está inserida
e a sociedade estabelece suas práticas com relação à infância de acordo com o
significado que ela recebe. “[...] diferentes modos de significar a infância resultarão
em práticas sociais diversas pelas quais as crianças serão constituídas” (CONTI,
2015, p. 40).
Philippe Ariés (apud CONTI, 2015) foi um medievalista francês que realizou
estudos sobre a história social da criança. Segundo a autora, Airés salienta que a
infância na Idade Média era vista como uma fase que antecedia a fase adulta e logo
deveria ser ultrapassada, como se não houvesse muita relevância, essa forma de
olhar para a criança também foi retratada nas obras de artes. Em alguns filmes
atuais que retratam a época é possível observar como era o cuidado destinado às
crianças; havia um distanciamento, principalmente dos pais com a criança, pois esse
cuidado era destinado aos empregados da casa, quando possível.
Nessa fase, há uma espécie de negação das necessidades infantis. Não
que elas não fossem atendidas, mas não podiam ser representadas pelos
adultos, que só as atenderiam por meio da intuição ou da sorte. A atenção
às crianças era ditada muito mais por suas necessidades físicas do que
pela compreensão de um mundo psíquico e um crescimento emocional que
se constrói nas relações com o ambiente. (CONTI, 2015, p. 45)

Nos séculos XVI e XVII inicia-se a descoberta da infância, isto é, inicia-se a
compreensão de que a criança não está madura o suficiente para a vida adulta e
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que necessita ser preparada para tal. A família seria o primeiro espaço para essa
preparação, surgindo aí o conceito moderno de família. Ao mesmo tempo começam
a surgindo outros espaços especializados para a preparação da criança. “A
necessidade do preparo para a vida assume totalmente o caráter da educação para
a racionalidade, quase como se fossem sinônimos” (CONTI, 2015, p. 45)
Nos séculos XVIII e XIX há o predomínio da retirada da criança do convívio
familiar e informal e sua inserção em regimes disciplinares, como os internatos. A
criança era vista como um ser que precisava ser disciplinado. O filme „A Princesinha‟
ilustra muito bem este momento, narra a história de uma menina colocada pelo pai
em um internato quando eclode a 1ª Guerra Mundial. Este retrata um ambiente
hostil, onde as crianças absorvem conhecimentos variados, qualquer brincadeira era
severamente repreendida pela governanta. Quando supostamente o pai morre
durante a guerra, a menina torna-se empregada do internato para pagar os gastos
de sua estadia. Neste momento, a personagem começa a criar um mundo
imaginário para si.
Apesar disso, entre os séculos XVII e XX, tais mudanças trazem uma nova
conotação de família e também de infância. Azevedo (2014) aponta que a família
passa a ser espaço onde se desenvolvem os laços afetivos e surge a ideia de
inocência ligada à infância. “É nessa época que surge o „mito do amor materno‟. Ao
longo do tempo a infância tornou-se uma etapa importante da vida, que precisava de
uma atenção especial.” (AZEVEDO, 2014, p. 43).
A família também passou por modificações ao longo dos séculos. Se antes a
“[...] família ocidental alicerçava-se nos valores morais e éticos como monogamia,
heterossexualidade, propriedade e patriarcalismo” (AZEVEDO, 2014, p. 38), hoje há
o aumento de divórcios, da entrada da mulher no mercado de trabalho, muitas vezes
como a principal fonte de renda da família e o conceito de família tem acolhido
diversas formações.
Hoje 18% das uniões são de recasamentos, isso significa que os alunos não
têm apenas um pai e uma mãe. Os chefes de família em 35% dos lares são
mulheres. Hoje em dia, as mulheres têm filhos cada vez mais tarde.
Recentemente a união entre pessoas do mesmo gênero passou a ser
reconhecida legalmente em várias partes do mundo, o que facilita a adoção.
(AZEVEDO, 2014, p. 39)

Diante deste panorama, a entrada de crianças e até mesmo de bebês em
creches e escolas tem crescido, é a chamada terceirização do cuidado.
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Anteriormente a retirada da criança do convívio familiar era feita precocemente por
acreditar-se que esta necessitava de um preparo adequado, e que deveria ser feito
em ambiente apropriado. Hoje ainda perdura a ideia de que necessita de preparo, no
entanto, com uma motivação a mais, pois não há mais quem cuide da criança
enquanto os pais estão trabalhando. O espaço destinado a este cuidado nem
sempre prioriza o que a criança necessita para o seu desenvolvimento, em sua
maioria há a valorização da educação para a racionalidade, quase sempre
compreendida como o mesmo que se educar para a vida, como aponta Conti (2015,
p. 46):
Educar para a vida é sinônimo de educar para a racionalidade, mas a
criança ainda é dependente do adulto, estando sujeita ao que se faz com
ela. O ingresso nas instituições educacionais configura uma mudança
cultural de largo alcance para a formação de bebês e crianças e obriga-nos
a pensar nas práticas sociais disponíveis e na qualificação dos profissionais
que se responsabilizam por elas.
Imagem 12: A Realização da Criança

Acervo Pessoal da Autora.

Diante deste panorama atual com relação às crianças, Conti (2015) salienta
que em nossa cultura o fazer está sobreposto ao ser, „fazer‟ significa neste contexto
a hiperestimulação de habilidades em detrimento das necessidades reais das
crianças.
A imagem anterior (Imagem 12) é a fotografia de uma placa antiga, de ano
desconhecido. A placa mostra uma criança que chora e, progressivamente, se
tranquiliza, provavelmente após receber um chocolate. Esta imagem pode ser
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interpretada de diversas formas, mas dentro do contexto deste estudo, ela traz uma
forte reflexão acerca do que se tem compreendido sobre as necessidades das
crianças, o motivo de seu choro, de sua irritabilidade ou angústia.
Como dito anteriormente, muito se tem oferecido às crianças no sentido de
melhor capacitá-las para a vida adulta. O chocolate da imagem pode ser
transformado em uma metáfora contemporânea para os cursos e brinquedos
eletrônicos que constantemente são oferecidos ao público infantil para encobrir
alguns espaços vazios de sua agenda. Mas não há nada que substitua o criar.
Ou seja, a educação voltada para o desenvolvimento da potencialidade
humana precisaria deslocar o foco da racionalidade para o foco no
crescimento integrado dos seres aprendentes, no qual a elaboração
imaginativa, o brincar e o mundo inventado pela subjetividade possam ter
vez. (CONTI, 2015, p. 55)

Desta forma, torna-se importante repensar a infância de forma que ela tenha
espaço em nossa sociedade não como algo a ser modelado, mas que suas
necessidades, do brincar, criar e imaginar tenham vez.
3.2 PSICOLOGIA ANALÍTICA E INFÂNCIA
A Psicologia Analítica possui um olhar diferenciado sobre o desenvolvimento
infantil, esta abordagem entende que o desenvolvimento infantil remonta ao
desenvolvimento da humanidade, como aparece em alguns mitos, partindo de uma
total indiferenciação até chegar à fase diferenciada.
Segundo Neumman as fases de desenvolvimento do indivíduo repetem as
da humanidade, as quais são representadas pelos mitos. Sua teoria é uma
“releitura” do desenvolvimento humano comparando-o ao desenvolvimento
da humanidade, se dá através de Ciclos Arquetípicos de Desenvolvimento,
sendo estes considerados “evolutivos-estruturantes”, referindo-se: ”... a
transformação progressiva da consciência”. (DINIZ, 2004, s/p.)

Desta forma, a criança passa por basicamente três ciclos até chegar à
adolescência, a Fase Ourobórica, do Dinamismo Matriarcal e a Fase Patriarcal.
Através de todas estas fases, inclusive as demais fases até que se atinja a
maturidade, o self é o grande regente das mudanças internas que acontecem.
Gradativamente a criança sai do estágio indiferenciado, em que o mundo e o
Self estão contidos na mãe, para sua diferenciação para a percepção de si como
indivíduo, com um Self próprio e ego já formado.
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A Fase Ourobórica (NEUMMAM apud DINIZ, 2004) é marcada pela total
indiferenciação entre o bebê e o mundo. A criança ainda não tem percepção da
distinção entre o seu corpo, o si mesmo e o que a cerca. A teoria Psicanalítica
identifica esta fase como o Narcisismo Primário.
A energia psíquica, nesta fase, movimenta-se num esquema circular
fechado e a criança não tem a percepção de sua separação do outro. Tratase do período inicial do desenvolvimento humano, abrangendo a fase intrauterina e os primeiros meses do bebê (a que Neumann chama de Fase
Embrionária Pós Uterina). (DINIZ, 2004, s/p)
Imagem 13: Ouróboros

Disponível em: https://40.media.tumblr.com/tumblr_m3mpjlQU5F1qb7iqno1_500.jpg

Ourobórica, segundo os autores supracitados, deriva de ouróboros, figura
alquímica representada pelo dragão que se devora. Ou seja, como se não
percebesse as possibilidades externas, fecha-se e retroalimenta-se de seu próprio
corpo. Na dinâmica ourobórica, o bebê está totalmente dependente do cuidado
externo para todas as suas necessidades, mas ainda não desenvolveu a
diferenciação entre o interno e o externo, não desenvolveu a noção de tempo e de
início e fim entre si mesmo e o outro.
Seu inconsciente está intimamente ligado ao inconsciente da mãe que o
alimenta e lhe proporciona proteção, conforto e amor. Ela passa então a
significar prazer e tudo o que este possa proporcionar; como contraponto,
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toda e qualquer sensação de desprazer, de incômodo e de desconforto
também estará inicialmente associada a esta relação primal com a mãe.
(DIAS, 2016, s/p)

Gradativamente, a criança encaminha-se para a segunda fase, do Dinamismo
Matriarcal. Seu Self neste período é basicamente corpóreo, seu desconforto e prazer
são os primeiros organizadores da consciência. É fundamental nesta fase que a
criança consiga estabelecer um laço de confiança na figura materna, pois a mãe é o
primeiro representante do outro, que no futuro representará a sociedade em que
está inserida. A formação do Ego está intimamente ligada a estas primeiras
experiências corporais.
É através da confiança de que o seu desconforto será brevemente aliviado
por meio da intervenção da “Mãe Boa” que a criança irá desenvolver a
habilidade para suportar tensões e se submeter às demandas sociais. A
criança desenvolve um ego capaz de uma tolerância positiva, assimilando e
integrando as qualidades negativas e positivas dos mundos interno e
externo, com possibilidade de aceitar a si mesmo e ao meio ambiente ao
qual está inserido, preservando a unidade da personalidade. (DIAS, 2016,
s/p)

No terceiro momento do desenvolvimento infantil, o bebê começa ter a
consciência dos seus limites corporais, onde termina o seu corpo e inicia o do outro,
há o encontro com o TU. Nesse momento a criança começa a ser apresentada aos
rigores da sociedade, aos deveres, a noção de certo e errado. É a Fase Patriarcal,
onde o arquétipo do pai pode ser compreendido como representante ativo, racional e
protetor.
[...] na Fase Patriarcal começa a aprender a lidar com as normas, as regras,
as leis, os deveres, as interdições; torna-se capaz de integrar sensações e
observações passadas e presentes, adquirindo a capacidade de recordar-se
e ligar-se ao meio em que vive. Adquire a noção de continuidade e passa a
ter a memória de sua própria história, tendo noções de ontem, hoje e
amanhã. Começa a fazer operações abstratas simples e conquista estágios
iniciais de autonomia e independência. (DINIZ, 2004, s/p)

Ao final desta fase, a criança dá início à adolescência, outros arquétipos e
funcionamentos tem início. Este estudo aborda os benefícios da Arteterapia e da
criatividade para as crianças que se encontram na Fase Patriarcal, fase rege a maior
parte da infância.
3.3 ARTETERAPIA - UM LUGAR PARA SER CRIANÇA
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Imagem 14: Criança

Disponível em: http://ocafe.com.br/arte/arte-e-criancas-e-possivel-liberta-las-dos-estereotipos/

A criança passa por alguns estágios de desenvolvimento até chegar à
adolescência e posteriormente à fase adulta. Além das transformações internas,
também passa pelas transformações externas, como a rotina da família, sua
dinâmica de funcionamento e organização. A criança realiza contato com
experiências e pessoas diversas. No entanto, poucos olhares atentos se atêm a
forma como ela absorve estes acontecimentos.
É comum que a mesma não consiga expressar de forma clara ou
compreensível para o adulto o que ocorre em seu íntimo, pois ela mesma ainda não
consegue dar um significado a determinadas sensações. Escuta-se a seguinte frase:
“Isso aconteceu comigo quando era criança, mas só depois de algum tempo
consegui entender o que era aquilo”. Esse lapso de tempo para a elaboração de
determinados fatos ocorre, porque a experiência da criança fica no campo das
sensações, falta-lhe certa organização interna para conseguir decodificar suas
sensações e emoções diante de uma experiência. Essa dificuldade em expressar-se
pode frequentemente ser facilitada pelos trabalhos em Arteterapia.
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A Arteterapia auxilia a criança a passar por estes estágios de
desenvolvimento. A linguagem não verbal da Arteterapia tem acesso a esse
mundo infantil, ajudando a criança a desenvolver seu universo sensorial,
sua consciência corporal, sua capacidade de representação e construção.
Desta forma a criança materializa seus conteúdos emocionais,
confrontando-os e os fazendo interagir para, finalmente, internaliza-los,
elaborando seu mundo interno e seu mundo externo. (DINIZ, 2004, s/p)

Quanto mais se auxilia a criança a dar-se conta de suas experiências, melhor
ela poderá materializar estes conteúdos. O arteterapeuta oferece a criança um
universo novo, de texturas, cores, tamanhos e, principalmente, um lugar onde o criar
é possível, sem que ela precise se preocupar com o julgamento sobre o produto de
sua criação.
Segundo alguns autores, a experiência criativa integra tanto as realidades
internas quanto externas. A realidade externa recebe uma roupagem de significados
simbólicos e oníricos da criança, por isso sua experiência criativa revelará um pouco
de si e da sua realidade interna.
A experiência criativa que é inerente ao brincar da criança, às atividades
artísticas, à vida religiosa, ao viver imaginativo e ao trabalho científico,
afirma o autor, acontece em uma terceira área da experiência, que é
intermediária à realidade interna e à realidade externa; neste território,
ambas as realidades – interna e externa – participam. [...] Neste espaço de
experiências ou “espaço potencial”, constituído pela sobreposição das
realidades interna e externa, o indivíduo traz para dentro desta área, objetos
da realidade externa revestidos com significados simbólicos e “sentimentos
oníricos” ou exterioriza amostra do potencial onírico e com ela relaciona-se
juntamente com outros fragmentos da realidade externa. (WINNICOTT apud
SAKAMOTO, 2008, p. 270)

A atitude do arteterapeuta diante da criança e das possibilidades materiais é
colaborar para integração de sua experiência. Quando o arteterapeuta não afirma
como algo deve ser feito, mas estimula para que ela se aproprie da sua experiência,
sua expressão será autêntica e criativa, pois será unicamente dela. Poder vivenciar
sua atitude criadora e explorar seus potenciais influencia em como ela poderá ser
quando crescer.
Neste caso, o arteterapeuta deve colaborar tanto quanto possível para
construir um ambiente de confiança, de suporte afetivo e de incentivo a liberdade de
criar, sem temor dos erros. Pois “[...] Com a confiança, o indivíduo pode
experimentar o estado de “relaxamento” no qual o impulso criativo manifesta-se [...]”
(SAKAMOTO, 2008, p. 271).
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Não é exagero dizer que, basicamente, as experiências na infância
determinam se vamos viver no temor, na frustração, se seremos tímidos,
inibidos, se levaremos uma vida fundamentalmente livre, desinibida e bem
adaptada no final de nossos dias. (LOWENFELD, 1954, p. 215)

Como afirma Coutinho (2013), o arteterapeuta acredita que a partir da
liberação do potencial criativo, da expressão e reflexão acerca de sua criação, está
auxiliando a criança a traçar seu caminho de autodescoberta.
Segundo Oaklander (1980), muitas vezes as crianças funcionam a partir de
ideias que não são delas, começam a se relacionar consigo mesmas e com o mundo
a partir de informações errôneas que construíram em experiências que não ficaram
claras, cita como exemplo, quando a criança presencia seu pai lhe chamando de
estúpida num momento de raiva, ou quando os colegas da escola riem dela quando
comete algum erro. Essas pequenas situações, podem gerar na criança a ideia de
que é desajeitada ou estúpida e comece realmente a agir como tal.
Durante as sessões de Arteterapia, estas emoções contidas e/ou ideias
equivocadas podem ser materializadas de uma forma lúdica e agradável. Cria-se um
acervo rico de emoções, cores e histórias dessa jornada de autodescoberta. Este
trabalho pode auxiliar a criança a se redescobrir e a construir sua própria imagem,
“[...] construir o senso de eu da criança” (OAKLANDER, 1980, p. 75).
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CAPÍTULO IV
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Imagem 15: Grupo de Arteterapia

Acervo pessoal da Autora

O presente estudo foi inspirado na experiência obtida com as sessões do
estágio supervisionado, de caráter obrigatório para obtenção do título de especialista
em Arteterapia, do curso de Pós-Graduação da Clínica Pomar em convênio com a
FAVI. O projeto cumpria a carga horária de cem horas de sessão arteterapêutica,
com duração de uma hora e trinta minutos cada sessão. Ao total foram quarenta e
cinco sessões divididas em três ciclos psicodinâmicos de quinze sessões, sempre
através de expressões artísticas.
O estágio foi realizado com um grupo de seis crianças de sete e oito anos de
uma escola particular da região dos lagos do estado do Rio de Janeiro. O número de
participantes diminuiu em dois momentos do estágio, mas principalmente no final do
ano, quando três crianças não renovaram a matrícula na escola. Portanto, nos
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últimos sete meses de estágio o grupo ficou reduzido à duas crianças. Esse fato
trouxe mudanças significativas ao trabalho que estava sendo desenvolvido, mas,
apesar disso foi possível observar fatos relacionados à questão central deste estudo.
É válido situar que a saída de três crianças da escola em questão estava
diretamente relacionada à crise financeira que se estabeleceu no país e na região no
ano de 2015, após escândalo com empresa petrolífera.
Trata-se de uma creche-escola que funciona em período integral, com
recesso apenas no final do ano. As crianças que frequentavam o grupo tinham aulas
na parte da manhã e permaneciam na instituição no berçário até o final da tarde com
crianças de diversas faixas etárias, em geral, sem atividades nesse período. O
berçário tratava-se de uma sala com ar condicionado, uma televisão onde passam
filmes infantis e as paredes decoradas com adesivos de temas infantis. Sempre
havia alguma auxiliar para observar as crianças.
No primeiro ciclo, chamado Diagnóstico, tem-se como objetivo principal
conhecer o grupo, identificando suas características principais, dificuldades e
perceber como se relacionam, com o facilitador e também com os materiais
expressivos. Diversas linguagens expressivas foram apresentadas. Como cada
material tem uma propriedade terapêutica, perceber com quais materiais o grupo se
identifica ou apresenta resistência diz muito sobre a psicodinâmica do grupo.
Foi marcante nos primeiros encontros a surpresa manifestada pelo grupo a
quase todos os materiais expressivos que foram oferecidos, talvez com exceção do
desenho. Havia certa inabilidade com a maior parte dos materiais, tudo parecia
muito novo para eles.
Os trabalhos expressivos com cores pareciam grandes catarses, com a
modelagem houve a predominante dificuldade em passar ao plano tridimensional, a
massinha foi utilizada para fazer desenhos. A argila trouxe muita mobilização, havia
certo deslumbramento com esse material, grande curiosidade em saber a origem da
argila, surpresa ao tocar e sentir a textura, sentiam necessidade de colocar muita
água para poder modelar, no entanto o repertório com a argila era bem limitado,
basicamente todos fizeram objetos que lembravam um vaso. Somente ao final do
estágio este repertório ampliou-se.
Abaixo seguem algumas imagens que retratam bem este primeiro momento
do grupo.
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Imagem 16: Diagnóstico

Acervo pessoal da Autora

No relacionamento interpessoal com a facilitadora, havia uma constante
necessidade de receber elogios, muitas dúvidas sobre o que era para ser feito, se
poderiam fazer o que quisessem, às vezes pediam autorização para elaborar algo.
Entendeu-se que esse comportamento poderia ter origem na escolarização, onde há
um constante direcionamento sobre seguir um modelo, ou ter um jeito certo de se
realizar determinada tarefa. O grupo levou algum tempo para compreender que
naquele ambiente estavam em um território diferente, um espaço em que poderiam
expressar sem serem avaliados.
Nesses primeiros encontros também foram marcantes algumas falas das
crianças sobre o contexto da escola:
“- Essa tia não grita”.
“- A tia fulana manda a gente calar a boca, fala que o desenho tá feio”.
(J), um dos meninos do grupo, em uma das atividades de pintura levou toda a
sessão para construir uma pequena imagem, em comparação ao tamanho da folha;
solicitou o pincel com a ponta mais fina, pois queria pintar como um artista. Seu alto
rigor não permitiu que experimentasse a mistura das cores, a textura da esponja e
desbravasse a superfície do papel como fez o restante do grupo. De forma diferente,
este rigor também aparecia no restante do grupo.
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Imagem 17: Como um Pintor

Acervo pessoal da Autora
[...] o sujeito que possui a respeito de si mesmo um olhar negativo teve as
primeiras sementes deste olhar plantadas na infância por adultos de
referência, em geral sem que estes o percebessem. Assim, carrega em si
esta criança interior ferida, com medo de se expor a julgamentos, passiva, o
que o leva a pouco se arriscar. Não é raro que a criança perceba que os
pais ou professores têm expectativas negativas a seu respeito.
(COUTINHO, 2013, p. 59)

A postura de solicitar uma avaliação ou confirmação sobre o que era
produzido foi dando lugar à competição, disputavam alguns materiais ou autoria de
alguma ideia, parecia ser outra forma de autoafirmação. Também havia disputa com
as outras crianças da escola. Foi comum nesse período a aproximação destas,
solicitando permissão para participar do grupo também, pois em muitos momentos
os integrantes do grupo falavam sobre o que fazíamos juntos e, naturalmente, outros
tinham a vontade de participar. Afinal, as crianças que não participavam do grupo,
ficavam todo tempo na sala do berçário ou eram conduzidas ao parquinho da escola.
Antes de iniciar o segundo momento, foi necessário fechar a hipótese
diagnóstica. Costurando as informações: o contexto da escola, o tempo em que as
crianças ficavam na escola, seus hábitos em casa (segundo suas falas durante as
sessões), somados à forma como relacionavam-se com os materiais apresentados,
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criou-se a hipótese de que o grupo tinha uma vivência precária do tempo da
infância. O termo „precário‟ não refere-se às necessidades básicas à vida, como a
alimentação, moradia e proteção, mas sim às necessidades essenciais da infância
como relata Rubem Alves no texto supracitado, o direito da criança ser criança.
No segundo ciclo, chamado Estímulos Geradores, tem-se como objetivo
potencializar conteúdos internos a serem trabalhados, dificuldades comum ao grupo.
A hipótese diagnóstica serviu de bússola, pelo menos a princípio, para a escolha dos
estímulos geradores, músicas, histórias que poderiam despertar conteúdos
inconscientes latentes para expressão.
A proposta para este grupo foi, portanto, proporcionar um espaço para que
pudessem vivenciar a infância e estimular sua criatividade, através disso buscou-se
estar atento às mudanças que essa vivência poderia mobilizar.
Imagem 18: Desdobramento

Acervo pessoal da Autora

O grupo já estava com uma dinâmica um pouco diferente, já não havia a
presença marcante da insegurança e da autocrítica para realizar os trabalhos
expressivos. O grupo já havia internalizado que o valor mais importante da
Arteterapia não era o julgamento estético em si, mas o próprio processo do fazer.
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(L.) “- Tia eu posso desenhar o que eu quiser?”
(S) “- Aqui você pode fazer o que quiser!”
Foram levadas algumas histórias como estímulo gerador para o processo
criativo, Os Saltimbancos, A Festa no Céu, João e Maria, Os três Porquinhos, O
Menino que foi ao Vento Norte e O patinho Feio, mas em todas havia baixa
receptividade do grupo. Era comum ouvir a frase “- Já conheço essa história”. No
entanto, havia um grande interesse pela atividade plástica e principalmente pelas
atividades que estimulavam a imaginação e o grupo começou a demonstrar o
interesse por contar suas próprias histórias.
O trabalho com fantasias, escrita criativa e confecção de personagens em
fantoches propiciou que o grupo contasse e até mesmo encenasse suas próprias
histórias. Quando o grupo cria, conta ou encena sua história, está integrando sua
realidade com a imaginação.
O ato teatral integra o mundo de faz de conta, onde a realidade é própria e
onírica, onde o único limite é a imaginação. É quando a criança, a pessoa,
consegue usar a criatividade com a imitação de personagens em jogos
dramáticos, com a construção de diálogos improvisados, histórias e
situações. (WENDELL, 2012, p. 103)

Realizou-se uma atividade de filmagem, dividida em duas sessões. Na
primeira parte foi realizado a construção da história e do cenário para a história. Na
sessão seguinte foi o momento de confecção dos personagens em „dedoches‟ e
realizar a filmagem da história. Havia uma estrutura da história, mas no momento da
filmagem houve improvisação. Dentro da trama da história criada um dos
participantes (Jo.), com seu personagem, sugere um complô para criar uma
armadilha para o personagem de (Ja) e prendê-la numa prisão. (Ja) ficou muito
mobilizada com a situação, não concordava com o desfecho da história, mas o
grupo não ouviu sua colocação e mesmo com a intervenção da estagiária, neste
momento o grupo não queria mudar o final da história. Foi uma sessão difícil, pois
Ja. ficou muito incomodada e foi preciso conversar com ela separadamente.
Em conjunto com a supervisora do estágio tentou-se compreender essa
questão e foi possível perceber que talvez este tenha sido a questão central do
grupo, estarem aprisionados, de certa forma, a uma rotina que não escolheram.
“Uma vez que a estória da criança é uma projeção, ela geralmente reflete alguma
coisa acerca da situação de vida da mesma.” (OAKLANDER, 1980, p. 105).
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O grupo precisava contar sua história e não havia outra história, se não a
deles, que poderia tocar em conteúdo tão delicado. Como visto anteriormente, desde
a entrada de ambos os pais no mercado de trabalho, as crianças tem sido
matriculadas cada vez mais cedo em creches e o sistema educacional atual adota
uma pedagogia de preparação para o mundo adulto. Cada vez menos o brincar e o
criar estão integrados ao currículo escolar e, consequentemente, a criança perde a
sensação de que está vivendo a própria vida.
No brincar, estão presentes seu mundo subjetivo, ela brinca a serviço de
apropriar-se de sentimentos e experiências e integra isso tudo à realidade
compartilhada. O brincar, como experiência emocional, possibilita que a
criança afirme-se em sua identidade; por isso aparecem, nas brincadeiras,
suas necessidades, seus interesses, seus sentimentos de temor,
agressividade, amor, entre outros. (CONTI, 2015, p. 60)

O final do segundo ciclo o grupo abrangeu o recesso de final de ano, quando
três integrantes saíram da escola e infelizmente não se soube a tempo para
viabilizar uma despedida. Finalizamos o segundo e iniciamos o terceiro ciclo com
apenas dois participantes, os dois meninos do grupo.
O terceiro e último momento com o grupo é chamado de Processos AutoGestivos, ciclo em que o grupo escolhe as atividades que gostaria de repetir. Isso
permite o desenvolvimento de sua autoestima, em paralelo, a escolha das atividades
diz algo sobre a psicodinâmica do grupo, pois expressa uma necessidade interna do
grupo em se expressar com determinado material, além de favorecer processos auto
curativos.
Imagem 19: Espadas

Acervo Pessoal

Percebeu-se duas escolhas predominantes do grupo, a construção de
histórias, bem como o uso de fantasias para os personagens e, principalmente, o
apreço pela modelagem com argila. Houve a introdução de um material novo na
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modelagem, a atadura gessada, com o intuito de expandir um pouco mais seu
repertório. Esse material foi muito bem aceito pelo grupo.
Seixas (2012) afirma que a modelagem em argila é uma técnica milenar, e a
argila possui natureza primitiva, pois reúne os quatro elementos da natureza. A
argila vem da terra, necessita da água para ser modelada, o calor das mãos
representa o fogo, o fogo em si pode ser utilizado no processo final da modelagem,
a água contida transforma-se em ar e volta para a atmosfera.
Crianças que precisam fortalecer a sua auto-estima experienciam um senso
incomparável de si próprias através do seu uso. É o mais vívido de todos os
meios de expressão, pois permite ao terapeuta observar o processo das
crianças. O terapeuta pode realmente ver o que se passa com a criança
observando a forma como ela trabalha com a argila. (OAKLANDER, 1980,
p. 85-86)

E o que se pôde perceber foi uma grande sensação de prazer ao
manusearem a argila, em dar forma e depois destruir e construir outra coisa. Ao
mesmo tempo a modelagem parecia trazê-los para o momento presente, assuntos
adversos como jogos e coisas do seu cotidiano desapareciam. Sua atenção estava
completamente voltada para a imaginação conduzida pela argila.
Neste momento, o repertório com a argila estava mais variado, haviam
descoberto outras formas além do habitual vaso. Começaram a ter mais segurança
para ensaiar figuras tridimensionais e que desafiavam a gravidade, exigindo maior
habilidade para conseguir dar sustentação às peças.
Imagem 20: Desafiando

Acervo Pessoal da Autora

Tanto nas histórias criadas pelo grupo quanto na modelagem, a espada
apareceu como símbolo predominante. A espada é um elemento que quando
relacionado à justiça também cumpre o papel de separar o bem do mal, além de
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representar o poder destruidor e construtor (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2015).
É possível associar à predominância do elemento espada com a fase de
desenvolvimento em que se encontram, a Fase Patriarcal, em que a criança inicia
seu primeiro processo de separação e formação do ego.
A vivência terapêutica nesta fase induz ao reforço da identidade, à força, à
motivação, à capacidade e a coragem. Atividades de superar obstáculos,
construção, superação, transformação. A criança é capaz de criar junto com
os outros, sua atividade plástica também envolve o racional, é capaz de
planejar, gosta de histórias com música e figuras e também inventa
histórias. (AZEVEDO, 2014, p. 52)

O grupo demonstrou muita satisfação em poder escolher as atividades que
iriam realizar a cada sessão, como se ali fosse um dos únicos espaços que
possuíam para exercer sua escolha. Sua autonomia e autoestima apresentaram
mudanças comparadas ao perfil inicial do grupo, já não solicitavam tanto ajuda para
realizar as atividades, seu repertório com a modelagem ampliou consideravelmente,
bem como a concentração durante as sessões. O uso da tinta tornou-se menos
catártico, já não havia necessidade de utilizar grandes quantidades de água.
Nas sessões finais do grupo, foi realizada uma retrospectiva, momento em
que são devolvidas as atividades aos seus autores e aproveita-se para extrair do
grupo suas impressões acerca do trabalho, e de possíveis mudanças que
perceberam em si mesmos. Quando questionados sobre como descreveriam as
sessões de Arteterapia, o grupo respondeu a essa pergunta realizando uma
comparação com as demais atividades curriculares e trouxeram algumas falas que
demarcam algo que lhes é importante:
(S) “Todas as tias só falam: Cala Boca!”
(Jo) “Cala boca! Vai estudar! Lanchou, volta! Não vai sair pro parque não”.
Acredita-se que, através das atividades e da proposta de acolhimento que a
Arteterapia oferece à expressão da criança, o grupo tenha se sentido ouvido de
alguma forma, já que foi possível, rabiscar, borrar e diluir as emoções contidas até
que novas emoções ganhassem espaço dentro de cada um.
O amparo à infância por parte do ambiente “suficientemente bom” deve
seguir duas marcadas tendências: de suporte afetivo que garante a
liberdade de expressão e experimentação no qual se origina o fluir criativo,
e de suporte cognitivo que garante a segurança da situação de
experimentação demarcada pelo conhecimento de parâmetros da realidade,
no qual limites e/ou regras geram um ponto de partida para a experiência de
novas descobertas. (SAKAMOTO, 2008, p. 273)
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Antes de encerrar os encontros do grupo, foi realizado um passeio com o
grupo até um pequeno museu da cidade e a uma escola de artes, o objetivo era de
proporcionar um momento agradável fora do ambiente escolar e também instigá-los
a dar continuidade em seu contato com a arte, apresentando onde poderiam
encontrar esse suporte. O passeio foi realizado a pé, pois os locais ficavam nas
imediações da escola. Foi uma caminhada leve que passou pela orla da praia, as
crianças aproveitaram o caminho para brincar de espantar os pássaros que ali
estavam. Ao final do passeio, durante o diálogo, ambos afirmaram que “- A melhor
parte do passeio foi brincar de espantar os pássaros”.
De fato, é possível concordar com Lowenfeld (1954) quando afirma que os
adultos desconhecem as necessidades das crianças. Ao levá-los para o passeio
acreditou-se que o melhor seria apresentar uma rede de suporte para continuidade
da experimentação artística, mas, naquele momento, a necessidade do grupo era de
ser criança.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Este estudo foi para mim um contato com a infância, com o ser criança e
também com o potencial criativo. Estagiar com um grupo de crianças aproximoume de uma realidade surpreendente. A infância está sendo vista como momento de
preparação para o mercado de trabalho. “É a melhor fase para se aprender outra
língua”, “é a melhor fase para desenvolver o raciocínio lógico”, entre outras coisas
que ouvimos por aí. Esquece-se que é a melhor e, talvez, a única fase, para ser
criança.
A infância atual tem recebido muitos olhares, como os do mercado de
consumo e da educação. A cada momento da história, a infância foi vista de
diversas formas: futuro trabalhador, futuro adulto, consumidor. A educação também
tem olhado para a infância como um momento de preparação para desempenhar
esses papéis.
Diante de vários imperativos do mundo e do mercado de trabalho, as
necessidades da criança de brincar e se expressar não têm sido escutadas. Apesar
de muitos autores estudarem a importância da fase da infância, do brincar e do
tempo livre, temos a impressão de que a fala da criança necessita vir através de
comportamentos agressivos ou de algumas patologias, para que esta seja ouvida.
Um dos principais benefícios da Arteterapia é o desenvolvimento da
criatividade. Todo ser humano possui o potencial de criar e, estimular esse potencial
na criança, de forma livre de avaliações, trazendo inúmeros benefícios ao seu
desenvolvimento como pessoa.
A Arteterapia é uma forma valiosa de restabelecer a qualidade de vida das
crianças, uma vez que estimula o processo criativo através da arte. Dessa forma, a
criança aprofunda seu autoconhecimento, sua experiência com o mundo e tem a
oportunidade de elaborar emoções e sentimentos que por vezes ficam confusos e
não são expressos. Ao estimular a criatividade na elaboração plástica, também
estimula-se a criatividade em encontrar meios próprios de restabelecer sua saúde e
para afirmar-se como ser autêntico, que assume suas responsabilidades e escolhe
seu próprio caminho.
É através do ato criativo que a criança consegue reconfigurar sua realidade
interna e externa. Mas, para que isso ocorra, ela necessita de um ambiente
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favorável, de relaxamento e confiança. Este ambiente é facilmente construído
quando nos aproximamos da realidade da criança, compreendendo suas limitações
e anseios, ao mesmo tempo estimulando de forma lúdica para que ela descubra
novos limites do seu criar. Demonstrando que o erro pode acontecer e faz parte de
um processo criativo natural, permitindo a ela a descoberta de um jeito próprio de
brincar e manusear os materiais.
Ao final do processo arteterapêutico com o grupo, percebi mudanças em sua
autoestima e principalmente em sua autonomia para a elaboração plástica,
apresentando-se cada vez menos dependentes do meu suporte e da minha
avaliação. A autocrítica do grupo também diminuiu, o que possibilitou um melhor
fluxo criativo.
Certamente os estudos sobre este tema não encerram-se aqui. O assunto é
vasto e requer olhares atentos para a construção de espaços na educação e em
outras instâncias da sociedade, que favoreçam o desenvolvimento da criatividade.
Não foi o objetivo deste estudo verificar possíveis mudanças no desempenho
escolar ou no convívio social a partir da estimulação da criatividade. Desta forma,
sugerimos que esses aspectos também sejam observados em estudo subsequente.
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