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RESUMO

Em consideração à importância de inserção de novas formas terapêuticas no
tratamento de dependentes químicos, o presente trabalho pretende, através de
fundamentos da arteterapia, especificamente o uso do barro como estratégia
terapêutica, investigar o papel dessa modalidade expressiva como tratamento
interdisciplinar da dogradicção. Para tanto, adota-se uma metodologia baseada em
levantamento bibliográfico sobre a confluência entre a arteterapia e a psicologia
analítica Junguiana. Também são apresentadas, a título de ilustração, diversas
imagens de obras criadas pelos dependentes químicos internados na instituição
APADEQ, de São João del-Rei. Ao evidenciar as funções terapêuticas do barro,
busca-se estabelecer relações entre a modelagem em barro e a remodelagem do
ser adicto, ampliando a rede de criatividade e o tratamento da drogadição.

Palavras-chave: Arteterapia; Barro; Drogadição; Transformação.
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ABSTRACT

In consideration of the importance of insertion of new therapeutic forms in the
treatment of chemical dependents, the present work intends, through the
fundamentals of art therapy, specifically the use of clay as a therapeutic strategy, to
investigate the role of this expressive modality as an interdisciplinary treatment of
dogradiction. Therefore, a methodology based on a bibliographical survey on the
confluence between art therapy and Jungian analytical psychology is adopted. We
also show, by way of illustration, several images of works created by the chemists
interned in the APADEQ institution, in São João del-Rei. In demonstrating the
therapeutic functions of clay, we sought to establish relationships between clay
modeling and the remodeling of being addicted, expanding the network of creativity
and the treatment of drug addiction.

Keywords: Art therapy; Clay; Drug addiction; Transformation.
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APRESENTAÇÃO

Imagem 1: Brotação

Acervo pessoal do Autor.

Desde a minha adolescência, trabalhei como artista e artesão com uma
acepção de arte não somente como geração de renda, mas também como filosofia
de vida, expressão artística e realização pessoal. Aos 42 anos, resolvi mudar-me do
Rio de Janeiro para uma pequena cidade de Minas Gerais, Resende Costa, a trinta
e cinco km de São João Del Rei. Em continuidade ao meu interesse pela expressão
artística, comecei a pintar portas e janelas antigas em policromia com motivos
religiosos relacionados à cultura barroca mineira. Mais tarde, passei a elaborar e
construir Mandalas em sementes, madeira e cristais. Nesse período, obtive um bom
retorno econômico que proporcionou-me estabilidade financeira durante 6 anos e,
mais importante, obtive mais inspiração artística, pois, nos termos de Jung, “elaborar
e construir Mandala ajuda a reorganizar o psique e estimula a criatividade”.
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Imagem 2: Divino

Acervo pessoal do Autor.

Todavia, o conhecimento real sobre essa noção junguiana obtive somente
anos depois, quando comecei a estudar a psicologia analítica. Isso ocorreu no curso
de graduação em Artes Aplicadas, com ênfase em cerâmica, na Universidade
Federal de São João del-Rei, quando tive ensejo de participar do Projeto de
Extensão “Ateliê de Cerâmica da APADEQ – Arteterapia e Geração de Renda”,
executado na APADEQ (Associação de Pais e Amigos de Dependentes Químicos),
de São João del-Rei. A APADEQ é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, sem
conotação religiosa ou política, de caráter assistencial, educativo e cientifico. Foi
fundada em fevereiro de 1988, em São João del-Rei. Na instituição, a metodologia
utilizada para o tratamento da dependência química consiste no Modelo Minnesota
(pautado na filosofia dos 12 Passos dos Alcoólicos/Narcóticos Anónimos) e na
abordagem psicológica cognitivo-comportamental.
Esse estágio constituiu um divisor de águas na minha formação intelectual e
artística, na medida em que comecei a ver a arte de maneira mais ampla, como uma
estratégia terapêutica capaz de promover saúde ajudar o próximo e a mim mesmo
através da arteterapia. Essa percepção motivou-me a direcionar minha pesquisa
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sobre as propriedades terapêuticas da cerâmica exatamente para o tratamento da
adicção, por compreender que os dependentes químicos, sobretudo os advindos de
extratos sociais menos favorecidos, constituiriam um público-alvo com menor
acessibilidade a cuidados e tratamento. A fim de realizar esse desejo de ampliação
de conhecimentos, aprofundei, através da literatura de Ângela Philippini, meus
conhecimentos acerca dos fundamentos da arteterapia. Logo, despertou-me um
grande interesse em cursar a pós-graduação na clínica POMAR, a fim de ampliar
meus conhecimentos e práticas em arteterapia.
Imagem 3: Divino II

Acervo pessoal do Autor.
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INTRODUÇÃO

Imagem 4: Isolamento

Acervo pessoal do Autor.

Entre as doenças contemporâneas, a drogadicção é considerada um dos
maiores problemas de saúde pública. Acredita-se que os tratamentos disponíveis
atualmente são poucos, e ineficazes. Na maioria das vezes, são falhos por não
apresentarem novas formas alternativas para o tratamento da doença. Por isso a
necessidade de se conhecer formas alternativas e complementares de tratamento,
como a arteterapia, para serem implantadas em clínicas e instituições relacionadas à
adicção.
O presente trabalho tem como tema “O barro, suas funções terapêuticas e a
modelagem como estratégia na arteterapia para o tratamento da drogadição”. Partese do pressuposto de que a cerâmica e o barro, utilizados como atividade
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arteterapêutica, podem ajudar o adicto em sua jornada de reformulação e de
libertação das drogas.
Considerando-se que as artes existem há milênios, é surpreendente que a
psicologia aplicada, utilizada em tratamentos com dependentes químicos, tenha, em
sua maior parte, ignorado as artes como parte de uma estratégia de intervenção
terapêutica. Isso é particularmente notável quando

considerando-se que quase

todas as intervenções psicológicas envolvem adaptação de comportamento,
mudança de processos de pensamento e/ou transformação de emoções. Da mesma
forma, as artes desafiam as pessoas a pensarem de forma diferente, participar de
diferentes experiências comportamentais e experimentar diferentes emoções. Nesse
sentido, ignorar as artes limita a prática psicológica a um discurso verbal de
persuasão, treinamento e adaptação. Para muitas pessoas, esse discurso verbal
funciona bem, mas, para outras, não.
De modo geral, as terapias artísticas convencionais não tendem a fazer uso
de intervenções artísticas baseadas na comunidade nem considerar aspectos não
clínicos dos cuidados de saúde. Os psicólogos clínicos, ao usarem as artes, têm a
oportunidade de desenvolver uma abordagem mais ampla da saúde e do cuidado.
Muitas vezes referida como arte voltada para a saúde, essa abordagem abrange a
promoção da saúde, prevenção de doenças, políticas de desenvolvimento social,
monitoramento da doença e autoconhecimento.
Como o título desta monografia sugere, trabalhar com as artes na saúde não
é um processo preciso e ordenado. Trabalhar com barro pode ser, metafórica e
literalmente,

um

exercício

caótico,

mas

que

envolve

todo

um

processo

epistemológico e questões metodológicas específicas ao longo do caminho. Além
disso, pode ser estimulante, motivador, prazeroso, sendo parte de um processo de
criatividade mais amplo, que é importante para o desenvolvimento humano e para a
saúde psíquica do sujeito.
O uso terapêutico das artes também implica considerar que tipo de
transformação pode estar envolvida no ato de registrar nossa experiência do mundo
na forma de arte, bem como o papel que a estética desempenha nesse registro, em
vez de depender unicamente de uma narrativa linear e verbal entre o profissional de
saúde e o paciente. Afinal, as artes permitem o acesso a nossa vida imaginativa e às
respostas estéticas que fazem parte dela. Essas respostas estéticas dependem de
uma interação entre realidade interna e externa e são, indiscutivelmente, formadas
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por uma série de construções psicológicas (por exemplo, cognição, emoção,
inconsciente) interagindo com o meio ambiente.
A partir desses pressupostos, o presente trabalho tem como problema de
pesquisa a seguinte questão investigativa: Em que medida o barro contribui para o
tratamento de dependentes químicos em uma clínica de reabilitação? Parte-se da
hipótese de que, através da cerâmica, pode-se criar uma nova estratégia terapêutica
para tratamento da drogadição, uma vez que a arteterapia, vinculada a métodos já
utilizados em diferentes instituições, pode auxiliar o indivíduo durante o período de
sua busca pela reestruturação de vida e da libertação do uso prejudicial de drogas.
Para o desenvolvimento do tema escolhido, enfocam-se especificamente os
benefícios da cerâmica e sua matéria-prima, o barro, no processo de individuação
do dependente químico, tal como o concebe Jung.
Para tanto, adota-se como metodologia uma pesquisa de natureza qualitativa,
baseada em revisão de literatura. Selecionou-se um conjunto de obras (livros,
capítulos de livros e artigos científicos publicados em revistas especializadas,
nacionais e internacionais) que versam sobre o tema proposto. Como ferramenta de
auxílio para a captação dos textos, utilizou-se o Google Acadêmico, pois fornece
informações atualizadas sobre os trabalhos científicos dirigidos ao tema. A pesquisa
bibliográfica foi realizada entre janeiro e maio de 2017 e a análise dos resultados
entre junho e setembro do mesmo ano.
Em termos estruturais, a monografia divide-se em cinco capítulos. No primeiro
capítulo, abordamos o mito da origem da vida, através da modelagem do homem em
barro, e as propriedades terapêuticas do barro. O segundo capítulo versa a respeito
da arteterapia e modelagem do barro como estratégia terapêutica. Já o terceiro
capítulo dirige-se à alquimia e à psicologia analítica Junguiana para reestruturação
do indivíduo e auxílio no tratamento da adicção. Por sua vez, o quarto capítulo trata
da problemática da drogadição no âmbito social e político e a desestruturação do
indivíduo adicto. Finalmente, no quinto e último capítulo, discorre-se sobre como as
práticas da arteterapia podem ser um fator auxiliador para o tratamento da
drogadição.
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CAPÍTULO I

ARTETERAPIA

Imagem 5: Desespero

Acervo pessoal do Autor.

Todo mundo deve inventar alguma coisa, a criatividade reúne em si várias
funções psicológicas importantes para a reestruturação da psique. O que
cura, fundamentalmente, é o estímulo à criatividade. Ela é indestrutível. A
criatividade está em toda parte.
Nise da Silveira

A arte é indispensável ao ser humano como uma forma de manter-se
equilibrado e integrado ao seu ambiente: “A Arte é o meio indispensável para a
união do indivíduo como o todo, refletindo a infinita capacidade humana para a
associação, para a circulação de experiências e ideias” (FORTUNA, 2000, p. 16). A
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arte é uma forma de sentimento humano sem distinção de sexo, pois, através dela,
homens, mulheres e crianças encontram um sentido para a vida.
Através da arte, o ser humano pode transmitir seus sentimentos, mostrando
de forma simbólica suas vivencias. Em seus vários estágios da arte em épocas
diferentes, esta teve sua função e serviu para diversos e distintos propósitos, mas
sempre revelou o que escondia a alma humana. Na concepção de Duarte Junior
(2009, p. 23),
A arte pode consistir num precioso instrumento para a educação do
sensível, levando-nos não apenas a descobrir formas até então inusitadas
de sentir e perceber o mundo, como também desenvolvendo e acurando os
nossos sentimentos e percepções acerca da realidade vivida.

A arte pode agir de forma facilitadora para a filtragem, processo de resgate de
vida revelando a simplicidade do viver, devido a sua função simbólica, que permite
ao indivíduo entrar em seu processo de individuação fazendo-o perceber seus
sentimentos com relação ao cotidiano e ao mundo (ANDRADE, 1993).
A palavra arte, dentro deste contexto, é vista como processo criativo sem a
preocupação da estética ou de um tema, ou de alguma característica artística,
buscando libertar o fluxo criativo. Assim, através de diferentes técnicas, como por
exemplo, a colagem, pintura, desenho e a modelagem, criar é produzir imagens
resgatadas do inconsciente criando assim, uma linguagem entre o inconsciente e o
consciente (SILVEIRA,1992).
Desde a sua emergência, a arteterapia pode ser considerada como um
tratamento de saúde mental que utiliza processos tradicionais de aconselhamento e
psicoterapia integrados com processos criativos de expressão artística. Esta
modalidade de tratamento ajuda pessoas a resolverem conflitos, reduzirem o
estresse e a ansiedade, gerenciar o sofrimento, aumentar a autoestima e o bemestar e trabalhar com comportamentos, atitudes ou condições desajustados. Na
visão de Philippini (1999, p. 03),
A Arteterapia é conceituada como um processo terapêutico decorrente da
utilização de modalidades expressivas diversas, que servem à
materialização de símbolos. Estas criações simbólicas expressam e
representam níveis profundos e inconscientes da psique, configurando um
documentário que permite o confronto, no nível da consciência, destas
informações, propiciando “insights” e posterior transformação e expansão
da estrutura psíquica. Outra forma de dizer poderá ser simplesmente terapia
através da Arte. (PHILIPPINI, 1999, p. 03)

A arteterapia é um engajamento criativo e terapêutico entre terapeuta e
paciente, em grande parte focada na arte como forma de expressão emocional.
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Muitas vezes, projetos artísticos específicos são oferecidos pelo arteterapeuta em
um plano de tratamento especificamente orientado para as necessidades do
paciente, mas outras vezes a criação de arte está livre de restrições e pode ser
espontânea. Independentemente disso, o arteterapeuta coloca ênfase em capacitar
o participante para auto-interpretar sua expressão não-verbal (PAIN, JARREAU,
1996).
Assim, a arte criada não deve ser diagnosticada, o que pode ser um equívoco
comum; Em vez disso, o objetivo da terapia é promovido, entre e dentro do
relacionamento paciente-terapeuta (semelhante a outras formas tradicionais de
psicoterapia). Em outras palavras, não é o produto final estético da obra de arte que
é de interesse, mas a experiência de criar arte e o crescimento da autoconsciência,
a transformação e exploração emocional que vem do processo de criação de arte
em uma configuração terapêutica que é de prevenção (PHILIPPINI, 2005).
A arteterapia é uma atividade que busca a expressão artística através de
estímulos criativos, buscando demonstrar para seu cliente auto-observação,
promovendo reflexões sobre desenvolvimento pessoal, habilidades, interesses,
preocupações e conflitos (PAIN, JARREAU, 1996). De fato, a terapia através da arte
é um processo terapêutico que previne e promove saúde, além de gerar uma
produção simbólica que materializa-se através de imagens e formas que trazem
informações vindas do inconsciente.
A arteterapia é uma modalidade que usa a linguagem não-verbal da arte para
o crescimento pessoal, a percepção e a transformação do indivíduo, além de ser um
meio de conectar o que está dentro de nós – nossos pensamentos, sentimentos e
percepções – com realidades externas e experiências de vida. Baseia-se na crença
de que as imagens podem nos ajudar a entender quem somos e a melhorar a vida
através da auto-expressão (ROSE, 1996).
A arteterapia é uma profissão da área das terapias criativas (CBO) em que
pacientes, ajudados pelo arteterapeuta, usam a arte, o processo criativo e as obras
de arte resultantes para explorar seus sentimentos, reconciliar conflitos emocionais,
promover a autoconsciência, gerenciar comportamentos e adições, desenvolver
habilidades sociais, melhorar a orientação da realidade, reduzir a ansiedade e
aumentar a auto-estima. Isso porque o objetivo central na arteterapia é melhorar ou
restaurar o funcionamento de um cliente e sua sensação de bem-estar pessoal.
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Hoje, a arteterapia é praticada em uma ampla variedade de configurações,
incluindo hospitais, instituições psiquiátricas e de reabilitação, centros de bem-estar,
instituições forenses, escolas, centros, comunidades, clínicas privadas e outras
configurações clínicas e comunitárias. Durante as sessões, que podem ser
individuais e/ou grupais, os arteterapeutas estimulam a capacidade inerente de seus
pacientes para fazer arte a fim de melhorar seu bem-estar físico, mental e
emocional. Assim, o uso da arte dá-se dentro de uma relação profissional em que os
benefícios terapêuticos adquiridos através de auto-expressão e reflexão artística dos
indivíduos que vivenciam doenças, trauma e problemas de saúde mental os auxiliam
no processo de crescimento pessoal (PHILIPPINI, 2005).
Conforme Pain e Jarreau (1996), a arteterapia é um tratamento eficaz para
pessoas com problemas de desenvolvimento mental, deficiências educacionais,
distúrbios neurológicos, problemas de adaptação social ou psicológica. Indivíduos
que se beneficiam da arteterapia incluem aqueles que sobreviveram a traumas
resultantes de combate, abuso e desastre natural, pessoas com condições físicas
adversas de saúde, como câncer, lesão cerebral traumática, e pessoas com
autismo, demência, depressão e outros distúrbios.
Assim, a arteterapia ajuda esses pacientes a resolverem conflitos, melhorar
as habilidades interpessoais, gerenciar comportamentos problemáticos, reduzir o
estresse negativo e alcançar uma visão pessoal. Não bastasse todos esses
benefícios, a terapia de arte também oferece uma oportunidade para que os sujeitos
em tratamento usufruam dos prazeres envolvidos no ato de fazer arte.
Para a arteterapia, é de extrema importância entender a arte dentro de um
processo terapêutico, transformador e estudar a sua história em relação à
humanidade. Assim, contribui para a ampliação de funções e propriedades da arte e
criação um novo olhar sobre o fazer criativo no contexto de usá-la como uma
estratégia terapêutica, a arteterapia. E, assim, conhecer o indivíduo através das
imagens de suas expressões artísticas, para poder ajudá-lo a transformar-se durante
sua jornada de individuação, para se tornar único, indivisível (PHILIPPINI, 2005).
Como bem explanado por Andrade (1993, p. 03), a arte
[...] é o meio mais antigo de comunicação desde os primórdios da
humanidade, e toda sua grandeza está no sentido de unir pessoas, de
integração e mudanças pessoais e sociais. Ela permite o homem se
expressar sem a censura do olhar alheio, e ao mesmo tempo auxiliando-o
no encontro de sua psique.
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O processo de elaboração artística que dá-se no aqui-e-agora da experiência
terapêutica constitui uma espécie de metáfora de experiências de vida, oferecendo
aos pacientes uma saída emocional apropriada, um senso de realização e uma
oportunidade de superar sentimentos negativos, como a frustração. Com a
descoberta de situações e eventos psíquicos, antes ocultos, aumenta-se a
possibilidade da estruturação da personalidade. E a arteterapia vem mostrando-se
uma grande aliada para construir e reconstruir a subjetividade.
As imagens estão mais livres da censura do que as palavras. Nesse sentido,
Jung (2001) relata que a linguagem artística favorece a compreensão intelectual e
emocional de seus clientes, possibilitando a organização de seu caos interior. Nesse
sentido, o arteterapeuta tem como função amplificar esses símbolos que surgem nos
trabalhos através das diferentes técnicas, montando uma cartografia de um histórico
pessoal, buscando um caminho para o processo de individuação do indivíduo, ou
seja, tornando-o único, inseparável. Conforme Pain & Jarreau (1996, p. 14), “Não se
trata de interpretar uma mensagem nem de admirar sua configuração, mas de
reconstruir o caminho da pesquisa que permitiu ao autor encontrar ao mesmo
tempo, o que tinha a dizer e a maneira de dizê-lo”.
Imagem 6: Timidez

Acervo pessoal do Autor.
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Esses símbolos informam as transições e transformações de cada indivíduo
em seu estágio para um caminho único, em busca da sua jornada de individuação,
que dá-se mediante processos como a catarse. Nesse sentido, uma das vantagens
da arteterapia é que pode fornecer alívio combinando emoções suscetíveis ao medo
com novas sensações positivas, pois o enfrentamento com sucesso do medo ajuda
a regular e integrar experiências afetivas.
Isso ilustra que a arte pode ser uma experiência de cura profunda. Segundo
Philippini (2005), a palavra catarse significa literalmente "purificação" e, na terapia,
refere-se à experiências de emoções que aliviam. Para o indivíduo em recuperação
ser capaz de ter uma experiência catártica no estúdio de arte com um pedaço de
argila ou jogar tinta em uma tela é um método produtivo de purgar emoções fortes
em vez de adotar comportamento auto-prejudicial ou que prejudica outras pessoas.
Como um ato de sublimação, esse processo poderá permitir uma transformação de
um comportamento inútil, que resultaria na destruição, em um comportamento útil
que leva ao interesse produtivo. Assim, fazer arte pode ser edificante como alívio do
estresse e reequilíbrio pessoal.
Para tanto, é fundamental a presença do arteterapeuta, seja como
decodificador dos objetos criados, sejam como incentivador, seja como um guia no
processo de elaboração artística. Segundo Rose (1996), em todas as formas de
terapia, a presença de um facilitador ou “testemunha” é fundamental para a cura,
reparação e recuperação. No caso da arteterapia, o arteterapeuta é a “testemunha”,
que assegura um espaço para o paciente construir sua autoexpressão. Além disso,
para muitos pacientes, a auto-expressão na presença de um profissional pode ser
um encontro consigo mesmo porque o terapeuta fornece encorajamento, motivação,
aceitação e afirmação positiva que incentiva o crescimento pessoal a a autoestima.
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CAPÍTULO II

O BARRO NA ARTETERAPIA

Imagem 7: Memórias afetivas

Acervo pessoal do Autor.

Os produtos de argila são bem conhecidos na história humana desde tempos
pré-históricos em formas como vasos, símbolos e figuras, incluindo figuras humanas.
De acordo com Bardi (1980, p. 12), “a cerâmica é a arte que nos está mais próxima.
Às vezes, ou sempre, a simples xícara, com a qual de manhã tomamos café, tornase símbolo de costume, de hábitos, de lembranças e de longínquas tradições”. Além
do seu uso funcional, para criar uma variedade de ferramentas e utensílios, a argila
tem sido utilizada ao longo da história por muitas culturas como veículo para
expressar uma dimensão religiosa na vida humana. Afinal, a arte é intrínseca ao

24

homem como forma de elaboração simbólica da realidade. Para Gouvêa (2003, p.
112),
A arte é um instrumento essencial para o desenvolvimento humano daí seu
efeito terapêutico. Auxilia a lidar melhor com seus conteúdos internos,
estabelecer seu equilíbrio emocional, encontrar sua própria linguagem
expressiva, exorcizar seus demônios e também, assimilar o luminoso. Estas
imagens se despotencializam ao serem concretizadas em produções
artísticas.

Assim, encontramos um link entre produtos de argila e dimensões mais sutis
da psique humana, de modo que figuras de argila, que são feitas a partir da terra,
podem refletir a conexão entre o mundo mental humano e mundo material. Essa
conexão, como se verá mais adiante, é central na arteterapia, uma atividade que usa
materiais de arte para representar o mundo interno. Nesse sentido, Ostrower (2008),
ao mencionar um artesão primitivo ao confeccionar seus utensílios e esculturas,
aborda a questão da ação criadora e transformadora que o fazer artístico sempre
ofereceu ao ser humano durante toda sua história, trazendo sentimentos muitas
vezes adormecidos levando-o a criar e se recriar.Segundo os ensinamentos de
Ostrower (2008, p. 51),
[...] algum homem com o propósito bem definido, em moldando a
terra moldou a si próprio, impregnou-se com a presença da vida, com
a carga de suas emoções e de seus conhecimentos. Criando ele se
criou.

Nesse sentido, a argila poderá ser uma substância ideal para a exploração do
desconhecido. É tão maleável, e ainda assim capaz de formas e linhas tão claras.
Dá ao escultor a oportunidade de penetrar camada sobre camada nos níveis mais
profundos de sua experiência. Ela emerge como ser sob as mãos do escultor, e
nasce muitas vezes antes de qualquer pensamento consciente. Tem uma verdade
primordial e crua em seu imediatismo e poder. De fato, o barro possui ainda um
simbolismo ancestral. Essa conexão está representada no inconsciente coletivo,
manifestando-se através de inúmeras narrativas míticas, das quais elegeu-se o mito
do cuidado, contado desta forma por Boff,
Em um certo dia, Cuidado atravessou um rio e viu um pouco de barro.
Naquele momento teve uma ideia inspiradora. Ingeriu um pouco do barro, e
em seguida começou a dar-lhe forma. Enquanto admirava sua criação,
apareceu Júpiter. Cuidado pediu a Júpiter que desse vida a sua criação, e
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assim foi feito. Mas, quando Cuidado pensou em batizar sua criação,
Júpiter o proibiu e exigiu que a criatura moldada por Cuidado carregasse
seu nome. Cuidado e Júpiter discutiam sobre o fato, mas de repente
apareceu a deusa Terra. Terra, também quis que a nova criatura levasse
seu nome, pois foi feita de barro, um pedaço dela. A discussão se
generalizou entre os envolvidos. Em comum acordo entre ambas as partes,
decidiram que Saturno iria resolver de forma justa este impasse. E assim foi
feito. Saturno decidiu que Júpiter iria receber o espírito de volta da criatura
em ocasião de sua morte. Terra iria receber o corpo da criatura modelada,
por lhe oferecer suas formas. E Cuidado iria receber a guarda de sua
criação em quanto ela viver. E para apaziguar a discussão entre vocês
sobre o nome da criatura: Eu Saturno o batizo de Homem, ou seja, feita de
húmus, que significa terra fértil (BOFF, 1999, p. 46).

Extrai-se do texto acima a ideia de que o ser humano mantém com o barro
uma relação simbólica que convida a explorar as potencialidades desse material. De
fato, o barro é um material familiar em arteterapia. Muitos profissionais, nesse âmbito
de atuação, defendem o potencial terapêutico da argila como uma estratégia para o
avanço dos processos terapêuticos em indivíduos e terapias grupais.
O campo emergente e interdisciplinar das artes relacionadas à saúde
desenvolveu-se em resposta ao interesse internacional em como as artes podem
contribuir

para

tratamentos

terapêuticos.

Tornou-se

uma

alternativa

para

profissionais preocupados com a prática, novas pesquisa e iniciativas terapêuticas,
constituindo um campo interdisciplinar que envolve artistas, profissionais de saúde,
trabalhadores comunitários, pesquisadores públicos, setores privados e voluntários.
O campo das artes e da saúde tem uma perspectiva ampla em examinar os usos
das artes no cuidado da saúde e inclui o trabalho de arteterapeutas em prática
clínica, mas também envolve o desenvolvimento de políticas governamentais,
organizando intervenções de saúde comunitária, melhorando estratégias de
promoção da saúde.
As estratégias de trabalho com argila em arterapia permite vermos nossos
traumas internos e locais feridos. A argila é um meio que, quando combinado com
outras

estratégias

psicoterapêuticas

específicas,

pode

tornar

o

insensível

apreensível. Mulheres e homens de todos os segmentos e níveis educacionais têm a
oportunidade de ver neste tipo de trabalho sua psique de uma maneira facilmente
compreensível. Isso porque o trabalho criativo com argila proporciona conexão direta
das mãos com o material e isso requer uma certa quantidade de energia e força vital
(HENLEY, 2002). Nesse sentido, o trabalho de argila na arteterapia fornece um
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poderoso meio para trabalhar com muitos problemas que afligem pacientes em
regime de internação: raiva, tristeza, medo, sentimento de incapacidade, desânimo.
Vale lembrar que a arteterapia tem sido implementada como prática
integrativa e complementar em saúde (PICS), que se trata de uma política nacional
que visa atender as demandas da população com métodos complementares
indicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
As modalidades tradicionais das intervenções de psicoterapia são baseadas
apenas na mente e no trabalho verbal, consistindo em reflexão, escuta e diálogo.
Quando esses métodos falham e a condição do paciente torna-se mais aguda,
então, muitas vezes, intervenções baseadas no corpo envolvendo a administração
de substâncias químicas são utilizadas no tratamento. No entanto, novas estratégias
em psicoterapia adicionam maneiras diferentes de trabalhar e compreender a psique
humana. Pensadores como Freud e Jung podem ser chamados pioneiros nessas
estratégias, que consideram a inclusão do corpo para esta dimensão como força
motriz na representação de certas experiências humanas. Dentre as abordagens
baseadas no corpo, vale pesquisar o uso de argila em psicoterapia, caracterizando a
participação

ativa

do

corpo em

conexão

com

psicoterapêutica.

2.1 AS PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DO BARRO
Imagem 8: Descansando

Acervo pessoal do Autor.

a mente na

intervenção
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A maioria dos processos terapêuticos com argila incorporam processos nãoverbais de detecção, visualização e manipulação. A expressão das informações
derivadas destes processos em formas proporcionadas pela modelagem em argila é
imediata e concreta. Por causa da extraordinária flexibilidade da argila, permite-se
que gestos de experiências sejam prontamente formados em um material poderoso
e visível. Segundo Nakano (1989, p. 16), “[...] o homem ao transformar o barro,
também se transforma. Ao modelar o barro, o fazer com as mãos, o barro por ser
uma matéria plástica facilita a estruturação e ativa a percepção tátil e de volume”.
O barro facilita uma experiência significativa de criação, uma vez que de uma
massa de terra elabora-se um objeto que pode assumir diferentes formas.
Simplesmente tocando ligeiramente um pedaço de argila, o paciente deixa a marca
de seus dedos, e assim torna-se consciente de sua capacidade de transformar, no
impacto de sua existência e presença no mundo. Uma vez que o paciente expressou
de forma tão íntima e penetrante seus sentimentos mais recônditos, elaborados com
suas próprias mãos, e os traz à luz de sua consciência, o processo de cura é
favorecido. As peças de barro permanecem como monumentos lembrando o
trabalho interno que exige ser feito e para o trabalho interno que foi realizado. Para
Paim (2000, p. 91),
Através das experiências com os materiais, o homem dá corpo aos seus
temores, à sua instabilidade e ao seu desejo de liberdade. [...] O homem
sente pulsar mais intensamente sua vida interior ao trabalhar os materiais;
através da arte, o homem expressa uma força semelhante àquela que
diferencia as formas da natureza.

O trabalho com o barro envolve uma experiência tátil intensa e poderosa de
contato e envolvimento. O toque constitui uma das primeiras respostas sensoriais
desenvolvidas em seres humanos. O contato tátil é, na verdade, o primeiro modo de
comunicação que um bebê aprende. Para os seres humanos, os estágios iniciais da
vida são dominados por contato oral e cutâneo entre o bebê e o cuidador. Assim, o
trabalho de argila envolve um modo de expressão e comunicação com o qual o ser
humano mantém uma relação primordial. O toque na argila requer também
movimentos do corpo nas inúmeras oportunidades de tocar e modelar. Assim, o
trabalho com barro possibilita toda uma linguagem ou comunicação não-verbal para
o criador, através do qual seu domínio mental, sua vida emocional e suas relações
de objeto primárias podem ser expressas. Nessa perspectiva, Philippini (2009, p.
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72), afirma que “o contato com a matéria argila, nos remete a conexões arquetípicas
e o ato de modelar pode despertar energias ancestrais, bastante mobilizadoras”.
Nossa suposição é que o trabalho com argila tangencía em formas ancestrais
de comunicação e expressão (por exemplo, através do toque) e, portanto, está
vinculado à memórias e sentimentos passados que foram codificados através de
toque e movimento. A este respeito, o trabalho com argila poderia funcionar como
uma janela para acessar representações inconscientes e não verbais, podendo ser
especialmente útil com pessoas que acham difícil expressarem-se verbalmente ou
que são muito defensivas.
Os

artefatos

produzidos

com

modelagem

em

argila

são

objetos

multidimensionais e, como tal, podem representar objetos da vida real muito de
perto. Além da altura, largura e comprimento, eles também têm as qualidades de
peso, profundidade e textura. Uma vez que através da argila pode-se fazer coisas
reais, as esculturas de barro também podem funcionar como objetos para jogos
simbólicos e, portanto, oferecerem maior espaço potencial para manifestações de
fantasia e do mundo interno, como medos, ansiedades, desejos, etc. Isso é
relevante, por exemplo, em psicoterapia com crianças, bem como com adultos,
quando o produto de argila é tratado como um objeto na conversação terapêutica ou
torna-se parte de um tema específico na relação terapeuta-cliente. Nesse sentido,
segundo Gouvêa (1990, p. 47),
No que diz respeito a escolha do Objeto Material, cabe ao analista
sintonizar-se com aquele que em sua constituição natural ofereça-se a
ambos (analista e analisando) e, que no encontro que vier a se estabelecer
entre os três o prenúncio de algo novo, salutar e criativo se faça sentir.

Outra implicação da característica tridimensional da argila é o tipo de
expressão que pode ser vista ou sentida através deste aspecto multidimensional da
escultura. Ao contrário de uma pintura, um produto de argila pode ser olhado, tocado
e examinado de diferentes lados e ângulos devido à forma tridimensional. Nesse
sentido, a escolha do barro será analisada como estratégia facilitadora para que a
expressão do paciente flua dentro do processo criativo, expressando imagens e
formas a serem analisadas ou amplificadas vindas do inconsciente, de forma
concreta objetiva, facilitando a decodificação da produção simbólica tanto para o
cliente quanto para o terapeuta.
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2.2 MODELAGEM
Imagem 9: Mais heróis

Acervo pessoal do Autor.

Deixar por onde se passa marcas de mão e marcas de alma.
Tomas Moore

O barro consiste em um material orgânico de grande plasticidade que possui
diversas propriedades terapêuticas. Segundo Philippini (2009), a modelagem em
barro constitui uma linguagem plástica que oferece dificuldades operacionais, pois
passa do plano bidimencional para o tridimensional, onde a experiência e desafios
de organização espacial e capacidade de formar estruturas em equilíbrio exige uma
grande atenção, conhecimento e habilidade do terapeuta sobre a técnica da
modelagem em barro. Segundo a autora, a modelagem no barro intensifica o tato,
bem como as sensações com texturas e relevos. Além disso, propicia ao indivíduo
uma sensação de relaxamento, alivia a tensão, ativa a agilidade e a flexibilidade
manual, bem como a coordenação motora e a consciência de volume, peso e
temperatura. Ademais, constitui um fator importante na ativação de elementos
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arquétipos na medida em que é usada em experiências livres, sem instrumentos e
interferências técnicas (PHILIPPINI, 2009).
Na modelagem em barro, pode-se lançar mão de diferentes técnicas, como a
partir de um bloco de argila, em que se esculpe, retirando ou acrescentando
material, ou por meio de cobrinhas, placas, etc. Assim, pode-se fazer do barro uma
matéria altamente prazerosa para a confecção artesanal de uma escultura.

Para

tanto, utiliza-se diversas ferramentas, dentre as quais a mais importante são os
próprios dedos das mãos.
Uma vez realizada a modelagem, é preciso que o terapeuta oriente seu
paciente a retirar o material do interior da escultura, ocando a peça ou furando-a
para evitar bolhas de ar que poderiam fazer a peça explodir durante a queima. Tais
cuidados são importantes, sobretudo, porque um acidente como esse poderia gerar
sentimento de frustração ao criador. Esse sentimento se potencializaria no caso de
um paciente adicto de drogas, cuja autoestima tende a estar abalada devido às
frustrações, preconceitos e cobranças.
A escultura é uma das mais fascinantes, antigas e complexa das obras artes,
pois possui uma longa história que estende-se desde as esculturas construídas no
período paleolítico em homenagem às deusas da fertilidade, passando pelas
máscaras

africanas

usadas

em

cerimônias

religiosas

até

as

esculturas

Renascentistas e as obras de artistas contemporâneos. Ou seja, a origem da
escultura remonta ao surgimento do ser humano na terra e acompanha sua
trajetória, tornando-se um elemento constante na cultura de todos os povos.
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CAPÍTULO III

TERAPIA COM BARRO E PSICOLOGIA ANALÍTICA

Imagem 10: Identidade

Acervo pessoal do Autor.

3.1 A DIMENSÃO PSICOLÓGICA DA ARTETERAPIA

Existe um forte motivo para a psicologia prestar mais atenção às artes. As
artes, em suas diversas formas, têm sido uma parte essencial da cultura e evolução
social dos seres humanos. O entendimento do papel evolutivo desempenhado pelas
artes no plano social e no desenvolvimento emocional dos seres humanos fornece
uma base para obter uma melhor apreciação de como, e por que, as artes
estimulam mecanismos psicológicos durante uma experiência artística, e como
essas diferentes experiências podem ser usadas para melhorar a saúde. Ora, se as
artes são vistas como padrões complexos de comportamentos que envolvem
participação, criação, observação e resposta, a evolução e a função deste conjunto
de comportamentos visuais, cinestésicos e auditivos, estes fatores precisam ser
psicologicamente considerados em relação à importância das artes para a saúde e
bem-estar.
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As artes, desenvolvidas ao longo de milênios, continuaram a existir porque
são um aspecto da cultura que permite que os seres humanos criem sentimentos de
reciprocidade entre si e facilitam a necessidade de pertencer, encontrar e conferir
significado ao mundo. Este conjunto de comportamentos evolutivamente importantes
confere às artes um importante papel na melhoria da saúde, reforço da autoestima,
socialização, exploração da inter-relação entre criatividade e saúde, além de
autoconhecimento e individuação. De fato, embora seja impossível estabelecer
exatamente que respostas emocionais os humanos que viveram há milhares de
anos encontraram na criação de obras de arte, provavelmente a “arte-arte” servia
pelo menos à duas finalidades: a necessidade de entender o desconhecido, e a
transformação do ordinário e do habitual em algo especial.
Um importante mecanismo psicológico envolvido na arteterapia consiste no
efeito de atribuição de sentido. Ao observar a arte, seja uma pintura, composição
musical, produção dramática ou trabalho literário, o autor do trabalho não está
necessariamente comunicando seus próprios sentimentos nem o espectador
necessariamente conhece as emoções do autor. Ao contrário de ser percebida como
algo que guarda uma verdade a ser interpretada, a arte pode ser usada apenas para
convidar uma interação entre o objeto criado e a consciência ou o inconsciente de
um indivíduo. Essa interação ativa e socialmente construída tem um elemento
afetivo, na medida em que implica ressonâncias emocionais, baseadas em reações
incorporadas às formas de estimulação, sinalização afetiva e interação entre
imaginação e conhecimento (ROSE, 1996). Todas as experiências de arte, seja
como criador ou espectador, possuem esses elementos afetivos e podem ajudar a
desencadear pistas cognitivas e aumentar a produtividade terapêutica no tratamento
de doenças.
O impacto emocional da arte no público em geral, como exemplo a pintura
Monalisa, de Leonardo da Vinci, já é alvo de grande especulação nos estudos em
história da arte. O que é menos conhecido, no entanto, é o impacto emocional
positivo que a arte pode ter em pessoas que passam por tratamentos clínicos em
decorrência de problemas diversos. É no trabalho com essa população tão diversa
que a intensidade afetiva desencadeada pelas artes pode ser explorada em sua
dimensão terapêutica mediante colaborações multidisciplinares entre psicólogos,
médicos, artistas, educadores e, sobretudo, arteterapeutas.
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No contexto deste estudo, a oportunidade de fazer algo concreto a partir de
um pedaço de argila (símbolo e metáfora de um mundo interno), é imanente ao
processo terapêutico. Isto é um processo semelhante a uma alquimia: transformar a
dor em expressão significativa. A alquimia é aqui compreendida, em sentido literal,
como um conjunto de práticas e crenças no qual o objetivo é a transmutação de
metais em ouro, a produção do elixir para a longevidade e a criação da pedra
filosofal. Ou seja, a pedra com a qual se pudesse alcançar poderes como tornar-se
invisível e levitar representando o princípio da vida e a compreensão da criação e do
criador, constituindo uma transformação profunda do Homem e sua união com o
todo. Isso implica a união de vários conhecimentos humanos em diferentes níveis: a
união da ciência com a espiritualidade; a relação Homem, Natureza e Cosmos como
um todo (SHOT, GAVRON, 2006).
Para Eliade (1979), as práticas artesanais de modelagem do barro deram
origem a mitos e rituais arcaicos relacionados à prática da metalurgia e da
mineração, ao trabalho cerâmico e às crenças mágico-religiosas xamânicas. O uso
ritualístico da argila para tais fins deu-se em um contexto histórico no qual onde o
mundo era sexualizado e a matéria era sacralizada e relacionada com a vida e o
espírito. Uma vez que o vaso alquímico era o local onde os alquimistas faziam o seu
trabalho de transmutação da matéria em objeto artístico – ou seja sua Opus
Magnum –, o vaso alquímico pode constituir-se, analogamente, em um espaço
criado para realizar o trabalho arteterapêutico, isto é, ajudar o ser a transformar-se.
Assim, pode-se construir o vaso alquímico no interior de cada ser que desenvolve e
exercita seu processo criativo.

3.2 ARTETERAPIA E PSICOLOGIA ANALÍTICA

Quando associa-se a arteterapia com a Psicologia Analítica, pode-se
considerar que o barro é uma estratégia a ser usada terapeuticamente para facilitar
a expressão emocional, a catarse e a comunicação, bem como para revelar material
inconsciente através de representações concretas e simbólicas. Segundo Nakano
(1989), o processo de manipulação e escultura de argila enfatiza a importância do
produto e do processo, pois no trabalho com a argila não valoriza-se meramente o
produto final, mas também o processo pelo qual o produto foi desenvolvido, pois
envolve integração holística e cura.
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Imagem 11: Máscara

Acervo pessoal do Autor.

O trabalho de argila envolve funções táteis e visuais, proporcionando, assim,
um espaço seguro para explorar a auto-percepção (por exemplo, autoconsciência,
auto-imagem e autoconceito) através de criações inconscientes que podem surgir.
Embora a escultura em argila seja uma técnica experiencial que incentiva a
criatividade, é importante lembrar ao paciente que habilidades artísticas são menos
importantes do que a capacidade de explicar e interpretar sua escultura de argila
(VASCONCELLOS, 2008). A arteterapia, associada à psicologia analítica, fornece
instrumentos também para o arteterapeuta ter uma noção do quadro evolutivo do
paciente. Conforme Pain e Jarreau (1996), o processo de tocar o peso, a
profundidade e a textura da argila evoca uma experiência sensorial primordial
poderosa e intensa, com o potencial de transformar a existência do paciente no aquie-agora. O produto torna-se um registro que possibilita a decodificação, o que
permite ao arteterapeuta ampliar sua compreensão do mundo interior do paciente.

3.3 POLÍTICA SOCIAL E ARTETERAPIA
Na sociedade contemporânea, a questão do uso das drogas está relacionada
ao momento vivenciado, decorrente do consumismo e do cotidiano acelerado.
Assim, trata-se de um problema de saúde pública, que reflete-se em alto custo

35

social, ocasionando internações psiquiátricas, acidentes de trânsito, diferentes
formas de violência, prisões, ausência no trabalho, abandono escolar e
desestruturação familiar.
Imagem 12: Poder

Acervo pessoal do Autor.

Conforme Minayo (2003, p. 14), “as substâncias psicoativas acompanham a
sociedade desde os primórdios da humanidade”. Nesse mesmo diapasão, MacRae
(2001, p. 28) afirma que “o uso das drogas sempre esteve relacionado durante toda
nossa história, em momentos lúdicos e ascensão espiritual através de rituais
religiosos e para a aplicação medicinal”. Todavia, ambos os autores reconhecem
que a utilização de drogas intensificou-se ao longo do tempo e tem se
potencializado, desde o último século, com finalidade alucinógena e não apenas
curativa. Nesse sentido, seu uso indiscriminado leva à graves consequências
sociais, como dependência química, criminalidade, violência.
No contexto brasileiro, o atendimento a usuários e dependentes de drogas
que buscam tratamento constitui uma questão de saúde pública que deve ser
tratada como uma política social. Assim, o SUAS (Sistema Único de Assistência
Social) foi implementado a partir da reforma da Assistência Social no Brasil,
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decorrente da Constituição Federal de 1988, como sendo uma política pública não
contributiva, pautada pela universalidade da cobertura e do atendimento, ao lado da
Saúde (não contributiva) e da Previdência Social (contributiva). Nesse sentido, a
Assistência Social é um dever do Estado e um direito de quem dela necessitar
(BRASIL, 2002).
Com finalidade de regularização social do problema da drogadição, foi
sancionada, no ano de 2006, a Lei n. 11.343 (Brasil, 2006). Essa nova legislação
substituiu as leis anteriores e implicou avanços significativos, dentre os quais vale
ressaltar a exclusão da pena de prisão para o usuário de drogas, de modo que a
drogatição passa a ser considerada uma questão de saúde pública e não
meramente um caso ligado à policial. Isso significa substituir a ideia de prisão pela
de internação e a cela do presídio pelo SPA ou centro de acolhimento adequado às
necessidades do usuário.
Contudo, tendo em vista o grande número de usuários de drogas no país, o
maior desafio na atualidade passou a ser a ampliação dos serviços públicos de
saúde do SUS (Sistema Único de Saúde). Esse esforço constitui-se também em
uma atrbuição de responsabilidade que cabe ao Ministério da Saúde e às
Secretarias estaduais e municipais de Saúde. Para tanto, cabe à população
pressionar os órgãos governamentais para que as implementações de políticas
públicas necessárias sejam efetivadas, e que os recursos necessários sejam
realmente direcionados à saúde.
Em alternativa à escassez de iniciativas de tratamento, procurou-se instituir o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), cujo objetivo
consiste em articular, integrar, organizar e coordenar atividades relativas à
prevenção do uso indevido de drogas, bem como o processo de tratamento e
reinserção social de usuários de drogas, além do combate à produção e
comercialização de drogas ilícitas. Todavia, Bravo (2003) argumenta que as
propostas e iniciativas existentes ainda não são totalmente eficazes em face da
enorme dimensão do problema.
De

fato,

políticas

com

ações

ineficazes,

que

realizam

estratégias

compensatórias no enfrentamento de necessidades, direcionando-se em busca de
uma solução imediata, não contribuem efetivamente no tratamento da dependência
química. Além de não tratarem a raiz do problema por focalizarem mais os efeitos do
que a causa do problema, iniciativas de curto prazo não levam os pacientes e suas
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famílias a uma evolução, mas os tornam cativos de um ciclo de dependência de
medidas pouco articuladas.
Em contraposição a esse quadro, um tratamento de base interdisciplinar, que
envolve diferentes profissionais atuando em equipe, seria o mais adequado na
medida em que permitiria enfrentar o problema em seus diversos aspectos. Nesse
sentido, embora, aparentemente, a manutenção de uma equipe mais ampla
acarretaria maiores custos, o resultado, a médio prazo, seria menos oneroso para os
cofres públicos, pois evitaria retrocessos nos tratamentos e os consequentes gastos
com reinternações e recomeços de tratamentos. Afinal, uma vez que a drogadição
constitui-se em problema químico, psíquico e social complexo, seu tratamento,
evidentemente, necessita também de uma abordagem que seja capaz de abranger
diferentes campos do saber, como sociologia, psicologia e medicina, e outros.
Imagem 13: Morte

Acervo pessoal do Autor.

Para que ocorram, de fato, práticas inovadoras de atenção às pessoas em
situação de vulnerabilidade social e pessoal em decorrência do uso abusivo de
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drogas, é preciso uma mediação entre teoria e prática, incorporando no escopo de
tratamento uma perspectiva que concebe a arte de forma ampliada e positiva,
entendendo-a enquanto produção e transformação social. Para que as ações
práticas venham ao encontro de uma metodologia transformadora, é necessário,
portanto, a ampliação do trabalho, não somente dos profissionais de saúde física e
mental, serviço social e áreas afins, mas também da incorporação de profissionais
como o arte-terapeuta. Assim, num processo de trabalho coletivo, pode-se buscar
novas alternativas de atuação na atenção à problemática social ao usuário de droga.
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CAPÍTULO IV

REMODELANDO O SER

Imagem 14: Adicção

Acervo pessoal do Autor.

Neste capitulo, serão relatadas algumas experiências vividas durante o meu
trabalho desenvolvido na instituição APADEQ (Associação dos Pais e Amigos de
Dependentes Químicos), situada no município de São João del-Rei, Minas Gerais.
A partir dos referenciais teóricos explicitados nos capítulos anteriores, buscase analisar como processa-se o trabalho do arterapeuta numa perspectiva que
extrapole as demandas tradicionais impostas pela própria natureza da instituição e,
principalmente, estudar possibilidades e limites de uma prática fundamentada no
conceito ampliado de arte.
Esta estratégia constitui-se em intervenção interdisciplinar competente e
crítica, atendendo ao desafio de atuar na sociedade de forma ampla e
transformadora.
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4.1 ARTETERAPIA COMO PROJETO DE EXTENSÃO

Antes de tratar detidamente sobre o trabalho desenvolvido em uma instituição
de apoio a dependentes químicos, é pertinente contextualizar essa participação a
partir de seu início.
O trabalho desenvolvido nessa instituição inscreve-se no escopo do programa
de extensão universitária “Ateliê de cerâmica da APADEQ – Arteterapia e Geração
de Renda”, que tem como objetivo fomentar a criação artística e a expressão
individual, utilizando-se dos recursos da cerâmica como prática, mantendo o
atendimento oferecido aos residentes da APADEQ em dinâmicas práticas de
arteterapia e produção de cerâmica, e nas diversas linguagens artísticas abordadas
desde 2011 até os dias de hoje, como a dança e o teatro.
Ainda como estudante universitário, participei do projeto de extensão
universitária “Ateliê de cerâmica da APADEQ – Arteterapia e Geração de Renda”
como estagiário durante todo o período de minha graduação, de 2011 a 2014, no
curso de Artes Aplicadas com ênfase em cerâmica na UFJS (Universidade Federal
de São João del-Rei).
Este trabalho foi reconhecido na Semana de extensão Universitária (SEMEX),
de 2012, quando a comissão de extensão da UFSJ conferiu o prêmio DESTAQUE
ao trabalho gerado pelo programa de extensão. Já na SEMEX de 2013 e 2014, o
trabalho conquistou também MENÇÃO HONROSA. Esses prêmios são aqui
mencionados porque revelam como a comunidade acadêmica tem percebido,
gradativamente, para a importância de trabalhos sociais com grupos marginalizados,
como os adictos de drogas.
Outro exemplo desse reconhecimento ocorreu em 2013, quando, como
representante da equipe do projeto de extensão, participei como palestrante no
CONTAF (Congresso Nacional de Técnicas para Artes do Fogo), em São Paulo. Por
ocasião desse evento, o projeto despertou grande interesse dos ceramistas, na
medida em que viram como sua matéria-prima, a cerâmica, pode ser utilizada no
processo terapêutico e colaborar no tratamento de um problema social grave, como
a drogadição.
O retorno acadêmico obtido durante o período em que o projeto de extensão
foi concretizado foi grande e representou uma oportunidade muito valiosa, não só de
aprendizagem teórica, mas, principalmente, de experiência prática. Esse retorno foi
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favorecido pela própria especificidade do trabalho com argila. Uma característica do
trabalho em cerâmica é o fato de que os processos são bastante exigentes em
termos técnicos, pois demandam acompanhamento dos tempos de secagem, dos
processos de queima e por isso exigem uma postura de comprometimento do
aluno/residente com cada etapa da produção. Isso faz com que ele assuma
responsabilidade pelo seu trabalho e, consequentemente, pela sua própria
reabilitação e autoestima, além de possibilitar uma alternativa profissional.
Imagem 15: Mãos de barro

Acervo pessoal do Autor.

As experiências que introduziram a modelagem em argila como forma
complementar de tratamento na dependência química demonstraram que essa
modalidade de trabalho é extremamente prazerosa e envolvente, na medida em que
estimula os participantes a deixarem aflorar imagens e formas que estão latentes em
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seu inconsciente. Esse desvelamento artístico facilita bastante o processo
terapêutico e de reestruturação psicológica dos pacientes.
Imagem 16: Eu e a droga

Acervo pessoal do autor

Uma vez que o trabalho com argila em arteterapia fornece um meio poderoso
para trabalhar questões inerentes aos pacientes dependentes químicos, como dor,
raiva, frustração, sofrimento e medo (GOUVÊA, 1999), trabalhamos com a
perspectiva de que este processo terapêutico pode levar o paciente ao crescimento
interno e à paralização da doença.
Ao atuar junto aos pacientes da instituição APADEQ, procurou-se incentiválos a criar e modelar, sem a preocupação do resultado estético que o que importa é
o fazer, vivenciar a experiencia de modelar o barro. Se a escultura desenvolvida por
um paciente não sair como era esperado por ele, procura-se encorajá-lo e explicar
que, o importante é que aquela peça é sua criação, como ele concebeu e foi capaz

43

de fazê-la, como queria que a sua escultura parecesse, em vez de apontar os erros.
Nesse sentido, a interação entre o arteterapeuta e os pacientes era baseada em
questões que visavam explicitar o significado da prática para estes últimos, como as
seguintes: Como você descreveria a experiência de trabalhar com a argila? Você
pode me falar sobre o que você fez? O que você sente ao ver seu trabalho?
Imagem 17: Minha crença

Acervo pessoal do Autor.

Procurou-se considerar, a partir de Jung (2001), que a criação artística pode
simbolizar uma mistura paradoxal de concretude e abstração. Ou seja, pode
simbolizar emoções "represadas", memórias esquecidas há muito tempo ou
impressões de experiências não reconhecidas. Nesse sentido, considera-se que o
objeto de arte elaborado pelo paciente simboliza os sentimentos de uma maneira
única e tangível, permitindo interpretações mais concretas.
Na sequência, descreve-se uma importante atividade exercida pela equipe de
arteterapia com os residentes, entitulada “ Rito de passagem”.
O ”Rito de passagem” é uma atividade desenvolvida com todos os residentes,
onde, através de gase gessada, retira-se o molde exato do rosto da pessoa.
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Preparam-se todos os residentes com explicações de cada procedimento para que
os partiipantes estejam psicologicamente preparados para esta atividade.
Explica-se que durante o momento em que coloca-se a gase gessada no
rosto, ela precisará ficar imóvel, respirando pelo nariz por alguns minutos, e seu
rosto estará todo coberto pelo material, inclusive os olhos, com exceção das narinas.
Imagem 18: Escuridão

Acervo pessoal do Autor.

O momento da retirada da gase gessada, “a máscara” é muito significativo
para os residentes. Eles, simbolicamente, saem da escuridão e voltam à luz,
renascem, despertam para o momento atual, onde muitos emocionam-se com este
percurso, e a metáfora propiciada pela vivência deste rito.
Imagem 19: A luz

Acervo pessoal do Autor.
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O próximo passo consiste em preencher o molde de gesso com uma placa de
argila e retirar a cópia exata do rosto da pessoa, que será trabalhada pelos
residentes de olhos vendados, assim fazendo interferências, incisões para marcar o
sofrimento e sequelas decorrentes daquele momento de consumo abusivo de sua
droga de preferência.
Imagem 20: A visão

Acervo pessoal do Autor.

Após este procedimento, é retirada a venda do rosto dos residentes..
Percebe-se a emoção e o choque ao ver as marcas do sofrimento causadas por eles
mesmos, durante a fase de alto destruição gerada pelo uso abusivo e compulsivo de
drogas.
Imagem 21: Minha imagem

Acervo pessoal do Autor.
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O resultado final da atividade, que é a máscara, não irá para o forno
permanecendo in natura para que ao final do período de internação, o residente
possa coloca-lá na chuva para que ela dissolva-se, representando um rito de
passagem para um momento novo, uma vida nova, deixando para trás todo o
sofrimento causado em sua vida pelas drogas.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Imagem 22: A luz da vida

Acervo pessoal do Autor.

Como artista e pesquisador, meu objetivo neste trabalho consistiu em explorar
alguns aspectos da literatura existente sobre os efeitos terapêuticos do trabalho com
argila. Mais precisamente, a questão investigativa consistiu em examinar como a
argila na arteterapia pode beneficiar o tratamento de pacientes dependentes
químicos em, contexto de internação.
O público-alvo atendido durante a fase prática da pesquisa constitui-se de
aproximadamente 70 pessoas, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 50 anos.
Em relação ao estado clínico e psicológico, todos os pacientes eram dependentes
químicos em processo de recuperação, e apresentavam, quando iniciado o trabalho
em arteterapia, os seguintes transtornos psicológicos: depressão, ansiedade, baixa
autoestima, transtorno afetivo bipolar e síndrome do pânico. Esses quadros se
deviam, em larga medida, ao fato de estarem em abstinência do uso de drogas,
além da distância da família e da sensação de inutilidade e inadequação social.
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Nesse sentido, um dos propósitos do trabalho em arteterapia consistiu em
resgatar a autoestima dos pacientes para, no decorrer do tratamento, auxiliar, junto
com

outros

tratamentos

(medicamentoso,

terapia

clínica,

psiquiatria),

na

recuperação dos pacientes.
O projeto de extensão que inspirou este trabalho encontra paralelos em
outros projetos já realizados pelo país. É importante considerar, neste contexto, o
Projeto “SerÂmica”, da artista plástica e arteterapeuta Elainy Mota. Tal projeto tem
uma missão desafiadora que consiste em profissionalizar adolescentes em situação
de vulnerabilidade social através da arte, buscando conciliar conceitos da
Arteterapia no resgate da autoestima de jovens.
O referido projeto, aprovado pelo Programa de Ação Cultural do Governo do
Estado de São Paulo, tem um nome que sintetiza exatamente isso: "SerÂmica", ou
seja, através da cerâmica, cada adolescente poderá remodelar-se como um novo
"Ser". O objetivo principal é o comprometimento de transformar Arte em
Responsabilidade Social, visando o desenvolvimento cultural dos adolescentes e
facilita sua inserção na comunidade.
Embora tenha outro escopo e insira-se em outro contexto, o projeto que deu
origem ao estudo tratado nesta monografia tem objetivo similar, na medida em que
busca remodelar o “ser” através do experimento artístico vivenciado por pacientes
em situação de vulnerabilidade devido à dependência química. Por meio do
manuseio da argila, o paciente, assistido pelo arteterapeuta, tem a possibilidade de
reinventar-se, como que em um trabalho de artesania, e forjar do barro um novo ser.
Em outros termos, a arteterapia, como processo terapêutico, pode proporcionar uma
melhoria de vida para o adicto, e também como pode ser um caminho efetivo para o
tratamento da adicção.
Nesse sentido, a arte desponta como uma das áreas do conhecimento e de
estímulo

da

criatividade

que

pode

auxiliar

nesse

tratamento

de

caráter

interdisciplinar. O ensejo de expressar a criatividade, como já se argumentou neste
trabalho, permite ao paciente ocupar sua mente e seu corpo com uma atividade
saudável. Além disso, trata-se de uma atividade cujo caráter artístico e criador leva o
paciente à melhora da sua autoestima por sentir-se útil e capaz de criar algo a partir
de suas próprias mãos.
Como exemplo dessa melhora, a equipe terapêutica da APADEQ indica que
os índices de desistência do tratamento caíram com a implantação da arteterapia, e
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espera-se que esse impacto possa intensificar-se ainda mais com a ampliação e
aprofundamento das atividades e métodos.
Um exemplo mais categórico do bom êxito do trabalho com arteterapia deu-se
já em 2015, quando comecei a atuar profissionalmente na área de arteterapia, na
referida instituição, onde atuo até os dias de hoje. No processo desenvolvido ao
longo desses anos, um fator determinante para analisar o tema em questão é a
multidisciplinaridade e parceria entre as atividades de cerâmica, arteterapia e a
equipe terapêutica da APADEQ, Artes Aplicadas com a Psicologia, visando um
trabalho interdisciplinar, com a inserção da Arteterapia para atender às
necessidades específicas de indivíduos em situação de risco e facilitar a
reestruturação de vida.
Nesse contexto, vale pensar a particularidade da intervenção institucional
junto aos usuários de drogas, sendo imperativo para os que atuam na instituição
voltada para a recuperação do dependente químico, especialmente para aqueles
que, considerando a dimensão histórica e social do trabalho que realizam,
confrontam-se cotidianamente com os desafios e contradições de sua prática.
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