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RESUMO 

 
 
A partir de um olhar sobre alguns aspectos simbólicos e iconográficos dos 

carnavais brasileiro e boliviano, este trabalho busca tecer considerações a partir de 

uma abordagem arteterapêutica de seus campos simbólicos, complementados por 

alguns conceitos tais como: inconsciente coletivo, persona, anima e animus e de 

modalidades expressivas em arteterapia. Para tal recorreu-se o levantamento 

bibliográfico, observações pessoais e imagens destes carnavais e assim, procurou-

se identificar similaridades simbólicas e iconográficas. Acredita-se que as danças 

carnavalescas podem facilitar ao arteterapeuta visualizar elementos da dimensão 

subjetiva que são expressos em momentos de celebração destes carnavais, sendo 

uma possibilidade de acesso ao inconsciente que manifestam- se neste momento de 

expressão cultural. 

 
 
Palavras-chave: arteterapia- psicologia analítica- símbolos- iconografias- carnaval 
brasileiro e boliviano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

From a look at some symbolic and iconographic aspects of the Brazilian and 

Bolivian carnivals, this paper seeks to make considerations based on an 

arteterapeutical approach of its symbolic fields, complemented by some concepts 

such as: collective unconscious, persona, anima and animus and expressive 

modalities in art therapy. For this, we used a bibliographical survey, personal 

observations and images of these carnivals. Thus, we sought to identify symbolic and 

iconographic similarities of these two cultural manifests. It is believed that carnival 

dances can facilitate the art therapist to visualize elements of the subjective 

dimension that are expressed in moments of celebration of these carnivals, being a 

possibility of access to the unconscious that manifest themselves in this moment of 

cultural expression. 

 

  
 
  
 
Keywords: art therapy - analytical psychology - symbols - iconography - Brazilian and 
Bolivian carnival. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Imagem 1- Detalhe Estandarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acervo pessoal da autora 

 

A arte se fez presente em minha vida, não só com o meu olhar enxergando o 

mundo ao meu redor, mas primeiramente através da música: músicas que foram 

cantadas, nos braços da minha mãe ou do meu pai, no brincar, ou no momento de 

ninar, quando ainda eu era um bebê. Opto em começar a monografia com esta 

apresentação em tom narrativo, pois entendo a importância de trazer as minhas 

implicações nesta pesquisa que me fez escolher as culturas boliviana e brasileira, 

que são as minhas raízes, como porta de entrada para a compreensão da 

arteterapia. Trago a imagem acima para expressar essa ideia, de como a arte atua 

como acesso para aspectos mais profundos e subjetivos. O detalhe do estandarte 

que apresento na imagem acima foi uma criação proposta pela professora Dra. 

Eliana Nunes Ribeiro, na disciplina de Contos, na qual deveríamos representar 

nossas identidades. Com base nisso, inspirei- me nos bordados do vestuário andino, 

resgatando minhas raízes. 

Como professora de artes com experiência em educação infantil e educação 

especial, a música, e em especial a dança, sempre fizeram parte de minha trajetória.  

Destaco um momento do qual me recordo vividamente. Por volta dos meus nove ou 

dez anos de idade, meu pai, que tocava piano, tentava ensinar- me, passando- me 

um exercício. Levantei-me e disse a ele que continuasse tocando, pois eu iria 

dançar. Espontaneamente sentia a necessidade de expressar- me e a dança foi o 
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canal que permitiu- me naquele instante comunicar- me com meu pai num nível mais 

profundamente significativo, ali eu encontrava também uma forma de expressar- me 

ao mundo. E foi o que realmente comecei a fazer a partir daquele momento. 

Comecei a ter aulas de jazz. Além disso, em algumas viagens de férias no período 

escolar durante a adolescência, quando ia visitar meus familiares na Bolívia, minha 

mãe matriculou- me em uma escola de dança folclórica. Foi quando tive a 

oportunidade de fazer aulas de danças tradicionais bolivianas, como a chacarera1, a 

cueca2, o caporal3, entre outras, dada a imensa e rica diversidade de expressões 

de danças que integram a cultura andina, as quais tive o privilégio de conhecer. 

Umas das características marcantes destas danças são os coloridos de suas 

vestes, seus gestuais expressivos, a alegria, a coletividade, algumas carregadas de 

expressão religiosa. Todas trazem um forte diálogo com a música, com muito 

sentimento e sonoridades características, seja pelo som da quena,4 do charango5 

ou dos tambores. 

Os anos foram passando e quando era possível, fazia aulas de dança. E 

assim aventurei- me em aulas de dança do ventre, dança de salão, em especial a 

salsa, zouk, tango, danças afro.  E, mais recentemente, com a efervescência da 

cultura popular brasileira nesta cidade em que nasci, o Rio de Janeiro, conheci o 

jongo, o coco e o maracatu.  

Com este repertório, busquei a formação continuada através da pós-

graduação em arteterapia, pensando em atuar futuramente com crianças especiais, 

pois já tive uma linda e desafiadora experiência por dois anos como professora de 

artes na APAE- Porto Belo e APAE- Itapema, ambas em Santa Catarina, mesmo 

não tendo uma especialização direcionada para crianças especiais, resultando em 

uma experiência muito gratificante. 

Mas foi durante a minha trajetória neste curso de especialização, quando tive 

a oportunidade de realizar um resgate de minha identidade, que percebi o quanto a 

música e a dança estão presentes em minha vida. Este resgate possibilitou a 

ativação da minha memória afetiva, quando num dos trabalhos a serem 

apresentados neste curso, tendo como docente o orientador desta monografia, tive a 
                                                        
1 Chacarera: dança típica da região sul da Bolívia, especificamente da cidade, Tarija. 
2 Cueca: dança típica boliviana, no qual cada região tem um diferencial entre si. 
3 Caporal: dança folclórica de influência afro- boliviana.   
4 Quena: instrumento de sobro, feito de bambu 
5 Charango: instrumento de corda, similar ao cavaquinho.  
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oportunidade de levar a música e a dança, fazendo uma performance que trazia a 

origem da minha família, a Bolívia, e também o Rio de Janeiro. Este certamente foi 

um dos momentos mais importantes desta etapa da minha formação. 

Acredito que através das artes como a música e a dança o corpo pode 

expressar- se de uma maneira muito peculiar, trazendo nele movimentos e 

sentimentos, pois penso que através da dança o corpo também pode falar.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

A dança sempre esteve presente em todos os grandes momentos da 

humanidade, desde a pré-história e antiguidade, e continua fazendo parte do nosso 

cotidiano. Presente em rituais religiosos, expressões artísticas, expressões 

individuais ou coletivas e sociais, a dança se apresentou e continua se apresentando 

como uma das mais importantes e significativas expressões humanas.  Incluída em 

um dos aspectos culturais, através da dança também carregamos uma grande 

bagagem de tradições e histórias de um povo, a história de uma sociedade e até 

mesmo a história de um indivíduo (Faro, 2011). 

 
Imagem 2-  Pintura rupestre de Lérida, Espanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=293&evento=1 

 

A dança engloba diversas possibilidades, ajudando a desenvolver a 

coordenação motora, trazendo benefícios não só para o corpo, mas também para a 

mente, além de ter uma grande importância para o desenvolvimento do indivíduo, 

fortalecendo a descoberta de si mesmo.  

Como a imagem acima revela, a dança rupestre, considerada uma das artes 

mais antigas, também está associada a rituais. As pinturas rupestres de Lérida na 

Espanha, com mais de 10000 anos de idade, mostram uma dança de fertilidade que 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=293&evento=1
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estava associada a rituais e à cerimônias que nossos ancestrais realizavam 

utilizando a dança como expressão.  

Neste sentido, um primeiro aspecto que interessa destacar é a potencialidade 

da dança no processo de autopercepção, de autodescoberta, no qual, através do 

movimento e da percepção do corpo, o indivíduo vai se dando conta de seu ser no 

mundo e de si mesmo. Assim a dança apresenta-se como elemento relevante para 

o processo terapêutico uma vez que a ideia de si mesmo é um dos constitutivos da 

noção de self, conforme assinalado por Carl Gustav Jung, como se verá mais 

adiante. 

Portanto o objetivo geral desta monografia é verificar as similaridades dos 

campos simbólicos que operam o carnaval boliviano e brasileiro e similaridades 

arteterapêuticas. Os objetivos específicos serão: a) tecer considerações sobre 

arteterapia em diálogo com a psicologia analítica; b) apresentar algumas das 

principais modalidades expressivas em arteterapia e; c) alguns aspectos das danças 

nos carnavais boliviano e brasileiro analisando comparativamente as similaridades 

simbólicas nos carnavais dos dois países. A questão de estudo que é: como se 

apresentam similaridades simbólicas entre os carnavais brasileiro e boliviano, e as 

práticas arteterapêuticas? 

Para realizar esta monografia, optou-se pela pesquisa bibliográfica 

complementada por pesquisa iconográfica e observações pessoais, por meio da 

abordagem qualitativa e baseando-se no referencial da arteterapia com preferencial 

teórico junguiano. Buscou- se verificar como algumas expressões no dançar do 

carnaval são similares à modalidades expressivas na arteterapia, e dessa forma, 

indagou- se como podem auxiliar para uma leitura simbólica no processo 

arteterapêutico, visando uma melhor compreensão de si mesmo por meio da dança. 

Assim, com base em estudos bibliográficos sobre a dança, sobre a abordagem 

junguiana e sobre a arteterapia, além de pesquisa iconográfica, procurou- se 

verificar possíveis similaridades simbólicas e iconográficas entre os respectivos 

carnavais e o processo arteterapêutico. 

Como justificativa este estudo acredita- se que os processos criativos em 

arteterapia e no carnaval boliviano e brasileiro guardam similaridades, pois se 

ocupam de campos simbólicos específicos, concretizados pela materialidade 

plástica e pelo fazer artístico, híbrido de dança, música e imagem. Acredita- se que 

através das modalidades expressivas da arteterapia, os processos criativos que 
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apresentam- se no carnaval desenvolvem a criatividade e, assim, favorecem a 

individuação.   

Para responder às questões colocadas no capítulo I serão apresentadas 

práticas básicas e algumas da arteterapia como campo de pesquisa, resaltando do 

alguns conceitos junguianos e as modalidades expressivas utilizadas na arteterapia. 

No capítulo II, discutiremos as modalidades expressivas na arteterapia e que 

também estão presentes nas atividades de construção nestes carnavais coo trajes, 

fantasias, adereços, etc, e apresentaremos aspectos referentes ao carnaval e suas 

danças no Brasil e na Bolívia. No capítulo III, abordaremos a dança e seu potencial 

terapêutico e simbólico, a partir de um olhar sobre a dança nos carnavais referidos, 

além de um movimento para o diálogo com o inconsciente. No capítulo IV, será feita 

uma análise comparativa das similaridades simbólicas, aproximando carnaval e 

arteterapia. Por fim, serão elaboradas as conclusões.  
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CAPÍTULO I 
 

ARTETERAPIA: DIÁLOGOS COM A TEORIA JUNGUIANA 

 

 

Imagem 3- Emoções 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disponível em http://www.elle.co.za/win-tickets-holi-one/ 
 

 
 
 

 
1.1. Definição de arteterapia  

A arte faz parte e está presente no cotidiano, participando da história na 

sociedade há milhares de anos. Relacionada à cultura dos mais variados povos 

existentes, a arte constitui uma das mais representativas expressões de um povo. 

Entre os mais antigos vestígios da humanidade estão objetos artísticos, 

atravessando o tempo, criando e contando o passado e recriando o presente. Após 

seu surgimento, a arte foi evoluindo e ocupando um importantíssimo espaço na 

sociedade, haja vista que algumas representações da arte são indispensáveis para 

muitas pessoas nos dias atuais. A arte é uma forma de o ser humano expressar 

suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores estéticos, como 

beleza, harmonia, equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas, 

em especial na música, na escultura, na pintura, na dança, entre outras.  

http://www.elle.co.za/win-tickets-holi-one/
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Considerando a arte no âmbito terapêutico, com apoio no trabalho de 

Philippini (2013), observa-se sua manifestação já na Grécia antiga, em um templo 

dedicado a Asclépio, onde pessoas enfermas buscavam a cura através da 

contemplação de representações musicais e teatrais, em busca de uma revelação 

divina através do sonho, havendo assim uma resposta para a enfermidade. 

Já nos anos d e  1 9 2 0 , segundo o site da União Brasileira de Associações 

de Arteterapia (UBAAT)6, a arte teve um espaço importante na construção da teoria 

e da prática terapêutica para Carl Gustav Jung. O autor da teoria dos arquétipos 

passou a utilizar a linguagem expressiva como uma ferramenta para tratamento, 

pedindo aos seus clientes para que fizessem desenhos livres, expressando 

sentimentos, ou seus sonhos, e também situações conflituosas, possibilitando a 

esses indivíduos que expressassem uma imagem interna, dando forma às imagens 

do inconsciente através de expressões artísticas como desenho, pintura, 

modelagem, reciclagem, máscaras, mosaico, contos, escrita criativa, fotografia, 

cinema, teatro, dança, e outras, e assim revelando sentimentos, emoções.  

Apoiada nos trabalhos de Jung, Nise da Silveira, psiquiatra brasileira, fez uso 

sistemático de formas de expressão artísticas diversas, estimulando a produção de 

obras por seus pacientes, criando um acervo significativo e que hoje está disponível 

no Museu do Inconsciente, situado no Rio de Janeiro. Philippini (2013), ainda 

destaca que após o período da ditadura, os “Anos de Chumbo”, anos de muita 

repressão, houve um período de liberdade de expressão, criando-se um ambiente 

livre que permitiu novas manifestações culturais, o que, de uma forma abrangente, 

acabou atingindo o universo clínico, com o  surgimento das chamadas “Terapias 

Expressivas”. Desta forma, teriam sido criadas as condições próprias para o 

surgimento e desenvolvimento da “ArteTerapia”, primeiramente no Rio de Janeiro e 

São Paulo e, nos anos noventa, em Minas Gerais e Goiás, expandindo-se por todo 

o Brasil, em seguida. 

Desta forma, esta prática permite que diversas modalidades artísticas sejam 

util izadas durante uma abordagem terapêutica possibilitando ao indivíduo 

concretizar, e dialogar com suas imagens internas. Através da mediação da 

criação, transformamos a substância bruta em consciente, dando forma às imagens 

do inconsciente, que estão plenas de sentimentos, aspirações e potência psíquica, 

                                                        
6 Disponível em www.ubaatbrasil.com. Acesso em 21/12/2017. 
 

http://www.ubaatbrasil.com/
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tornando-as conscientes, carregadas de significados, símbolos, e assim, o 

terapeuta consegue recolher elementos para entender a singularidade de quem está 

criando, estimulando a sua criatividade. Como consequência ativa-se o inconsciente 

propiciando que emerjam informações que estão na sombra, e que são importantes 

por revelar um lado desconhecido e às vezes um lado contido da psique humana.   

Ainda segundo Philippini (2013), uma “imagem-guia”, é um símbolo que pode 

funcionar como ponte que fará a união do inconsciente à consciência, trazendo ao 

indivíduo a possibilidade de entender, reconhecer, relembrar, transcender. Em outra 

referência da mesma autora (2009, encontra- se que este processo criativo que se 

dá através de linguagens plásticas e expressivas denominado como “amplificação 

simbólica”, no qual, através das “imagens-guia”, surge a busca pela compreensão 

dos significados da produção realizada, abrindo questionamentos como seu 

significado: 

  
A amplificação simbólica em Arteterapia tem como conceito: conjunto de 
estratégias expressivas que facilitam a compreensão do significado de um 

símbolo, permitindo sua aproximação aos processos secundários de 

elaboração (consciência), contribuindo para expansão de estruturação 

emocional. Vai se utilizar de estratégias construídas através de atividades 

que permitam uma elaboração pré-verbal através da transposição de 

linguagens expressivas, buscando encontrar o canal mais facilitado para 

cada indivíduo, e na pesquisa material que oferece melhores condições 

expressivas para configuração de um determinado símbolo. (PHILIPPINI, 
2009, p.18) 

 

Porém, deve-se ressaltar que a arteterapia não aborda nenhuma técnica 

artística tendo um olhar estético como objetivo. Clientes e pacientes não deverão 

preocupar em se estão “fazendo do jeito certo” ou até mesmo preocupar-se sobre se 

sabem o melhor modo de fazer um desenho ou uma pintura. Assim poderão evitar 

o juízo crítico com sua produção. Por isso, no momento inicial de cada atendimento, 

é indicado relembrar que a arteterapia não ensinará o aperfeiçoamento nas artes e 

que neste contexto as artes aplicadas são apenas uma ferramenta, um canal para 

conhecer a si mesmo, superar experiências traumáticas e até mesmo melhorar a 

autoestima, desenvolvendo o processo criativo e o despertar do indivíduo. 
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1.2.  CONCEITOS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

Imagem 4: Mundo Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em https://www.tdactiveholidays.ie/blog/holi-all-you-need-to-know-about-festival-of-colours/ 

 

Ele percebeu que todos os acontecimentos da nossa vida, tanto interiores 
quanto exteriores, são simbólicos. Nossas emoções, sentimentos, ideias, 

fantasias, sonhos, sensações, as pessoas com que nos relacionamos, 

nossas ligações afetivas, as escolhas profissionais, nossas “viagens”, tudo 

isso tem um fio condutor cujo propósito é a realização de nossa totalidade 

como seres no mundo. A busca da realização dessa totalidade, que ele 

denominou individuação é a meta do processo de desenvolvimento 
psíquico. (GRINBERG, 2003, p.42) 

 

A arteterapia tem como uma das mais influentes abordagens a psicologia 

analítica de Carl Gustav Jung, que por sua vez, trabalha com o conceito de 

inconsciente. A perspectiva deste autor difere de outros por sua peculiaridade de 

trazer a dimensão dos arquétipos e do inconsciente coletivo como abordagens 

importantes dentro da sua visão terapêutica.  

Jung amplia sua teoria psicológica estudando, em paralelo, temas como 

religião, alquimia, mitologia, cultura e literatura, utilizando em seu pensamento 

diferentes perspectivas, uma vez que estava interessado em estudar os efeitos 

psíquicos desses temas em homens e mulheres, no que diz respeito ao 

https://www.tdactiveholidays.ie/blog/holi-all-you-need-to-know-about-festival-of-colours/
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funcionamento da psique. A psicologia junguiana tem como objetivo primordial, a 

busca do autoconhecimento através do processo criativo e da construção simbólica, 

trazendo conteúdos do inconsciente que podem ser observados pela produção 

artística desenvolvida no percurso denominando individuação. 

Pode-se assim dizer que um dos principais conceitos de Jung é o da 

individuação, termo cujo significado é tornar-se um “in-divíduo”. Trata-se de um 

processo do desenvolvimento pessoal, em que há conexão adequada entre o ego, 

centro da consciência, e o self, centro da psique total, a essência de cada um, 

responsável pela ordem e totalidade da personalidade, que inclui tanto a 

consciência como o inconsciente.   

A seguir serão apresentados alguns conceitos básicos para a elaboração 

deste estudo monográfico. 

 

1.1.1 Self 

 O conceito de si mesmo, ou self segundo Jung, representa tanto o consciente 

e o inconsciente, no caso a totalidade da personalidade de cada indivíduo. Para o 

autor, o self é: “O Si mesmo [que] representa o objetivo do homem inteiro, a saber, a 

realização de sua totalidade e de sua individualidade, com ou contra sua vontade”7.   

Neste sentido, a ideia de self representa a totalidade do psiquismo humano, 

denotando as expressões do inconsciente somada às atitudes do consciente, e 

manifestas na personalidade de cada indivíduo. O Self em si é a totalidade psíquica 

da pessoa. 
 

1.2.2 Ego  

É o centro da consciência, sendo então o responsável por “guiar” nossa vida 

consciente, nossas escolhas e ações, buscando sempre proteger a consciência de 

qualquer coisa que traga ameaça. 

Para GRINBERG (2003, p.224), o ego tem como função “responder e 

intermediar as solicitações do mundo exterior do Si- Mesmo, sendo responsável pela 

adaptação. Em relação às partes da personalidade que ficaram na Sombra, a tarefa 

do ego é reconhecer e integrá-las à consciência”.  

 

 
                                                        
7 Disponível em http://www.jrmcoaching.com.br/blog/o-self-ou-si-mesmo-em-jung/ consultado em 20/01/2018. 

http://www.jrmcoaching.com.br/blog/o-self-ou-si-mesmo-em-jung/
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1.2.3 Consciência  

Segundo STEIN (2006, p.24), “A consciência é simplesmente, o estado de 

conhecimento e entendimento de eventos externos e internos. É o estar desperto e 

atento, observando e registrando o que acontece no mundo em torno e dentro de 

cada um de nós.” Em relação à consciência, Jung desenvolveu as funções 

psicológicas – pensamento, sentimento, sensação e intuição – e desenvolveu as 

atitudes de extroversão e introversão, concluindo que todo indivíduo possui 

ambas as funções e atitudes, umas sendo mais desenvolvidas, outras não. 

 

1.2 .4  Inconsciente Pessoal  

Segundo Grinberg (2003), o inconsciente p essoal é tudo o que está “fora do 

campo da consciência” e que não se tornou acessível ao ego.  

 
É tudo aquilo que eu conheço, mas não penso num determinado 
momento; tudo aquilo de que já tive consciência mas esqueci;  
tudo o que foi percebido por meus sentidos e meu espíri to 
consciente não registrou; tudo o que involuntariamente e sem 
prestar atenção, ou seja, inconscientemente, sinto, penso, 
relembro, desejo e faço; todo o futuro que se prepara para mim e 
que só mais tarde se tornará consciente – tudo isso é conteúdo 
inconsciente. (JUNG, 1975, p.354, apud GRINBERG, 2003, 
p.227)  

 
 

Por este aspecto, entende-se que não há a possibilidade de compreender- se 

ou conhecer-se inconsciente em sua totalidade, pois o inconsciente pode manifestar- 

se através de diversas experiências vividas pelo indivíduo ao decorrer de sua vida, 

no qual informações podem haver sido reprimidas, podendo haver conteúdos 

mentais que não eram acessíveis ao ego, e que foram reprimidos durante a vida, 

mas que tem a possibilidade de tornarem-se conscientes no futuro. 

 

1 .2 .5  Inconsciente Coletivo  

 À medida que Jung aprofundava- se nas fontes do material inconsciente, os 

sonhos e fantasias, e que seus próprios pacientes apresentavam descobertas em 

seu próprio trabalho introspectivo, o autor teorizou sobre uma estrutura que 

pertenceria a todos os seres humanos, denominando-a como a camada mais 

profunda da psique humana, o inconsciente coletivo. Para o autor, este contêm 

aspectos que nunca foram conscientes, os arquétipos; as manifestações do 
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inconsciente coletivo que aparecem como motivos universais, ou seja, repetem- se 

independente da época ou cultura.  

 
Conhece o ser humano como ele sempre foi e não como é neste exato 
momento. Conhece-o como mito. É por isso também que a relação com o 

inconsciente supra- pessoal ou Inconsciente Coletivo vem a ser uma 

expansão do ser humano para além de si mesmo, uma morte de seu ser 
pessoal e um renascer para uma nova dimensão, segundo nos informa a 

literatura de certos mistérios antigos. (JUNG, 2007, p.15) 

 

1.2 .6  Arquétipo  

 Murray Stein (2016) relata em seu livro que, para Jung (2018), “arquétipo e 

instinto estão profundamente relacionados” e que ambos são dons que herdamos da 

natureza, independente da raça ou classe social: 

 
O homem “possui” muitas coisas que ele não adquiriu, mas herdou dos 
antepassados. Não nasceu tabula rasa, apenas nasceu inconsciente. Traz 

consigo sistemas organizados e que estão prontos a funcionar uma forma 

especificamente humana; e isto se deve a milhões de anos de 

desenvolvimento humano. [...] esses sistemas herdados correspondem às 

situações humanas que existiram desde os primórdios: juventude e velhice, 
nascimento e morte, filhos e filhas, pais e mães, uniões, etc. (JUNG apud 

STEIN, 2016, p.84) 

 

Conclui-se, desta forma, que todos os seres humanos podem viver as 

categorias arquetípicas dependendo das possibilidades e de suas próprias 

experiências pessoais. 

Temos como exemplos mais comuns o arquétipo materno, o arquétipo 

paterno, o arquétipo de velho sábio e o arquétipo do herói, categorias que são 

comuns à todas as pessoas, pois já que todos temos ancestrais, todos entramos em 

contato com algum tipo de conhecimento e sabedoria. 

 

1 .2 .7  .   Persona  

 A palavra persona vem do grego, onde representava a máscara, indicando 

assim aos atores, que papel, que personagem seria representado no teatro. Na 

psicologia analítica o arquétipo da persona corresponderia aos diferentes papéis 
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sociais que as pessoas desenvolvem para conviver e adaptar- se em 

sociedade, os papéis que ocupamos na sociedade.    

 

Como máscara,  o arquétipo da Persona diz respeito 
principalmente ao que é esperado socialmente de uma pessoa 

e à maneira como ela acredita que deva parecer ser.  Trata - se 

de um compromisso entre o indiv íduo e a sociedade . 

(GRINBERG, 2003, p.142)  

 

Nascemos e crescemos sendo moldados de acordo com o que a sociedade 

nos “impõe”, buscando a aceitação não só em relação à sociedade, mas também 

perante os pais, familiares, amigos. Como cita GRINBERG (2003, p.143) “vamos 

selecionando qualidades e traços que consideramos desejáveis e mais adequados”. 

Para Grinberg (2003), a persona ideal é que se adequa a todo o tipo de situações, 

mas nesse caso sem perder a sua essência, sua personalidade.  

 
Imagem 5: Persona 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Disponível em http://michaelmurray.ca/the-new-porter 

   

A persona tem várias formas de manifestar- se, às vezes por um ponto de vista 

positivo ou negativo, escondendo algumas características que rejeitamos, não 

aceitamos, ou que são características ainda inconscientes. 

 

1.2.8 Sombra 

Em consequência do arquétipo da persona, outro começa a formar- se, o 

arquétipo da sombra. Segundo Stein (2016), persona e sombra são como dois 

irmãos (para homens) ou como duas irmãs (para mulheres), caminhando sempre 
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juntos. A persona e a sombra, mesmo estando escondidas e solitárias, estão 

presentes no ego. Em algumas situações, a sombra manifesta- se através da 

projeção, negação ou por repressão. 

 
O encontro com a Sombra é uma das passagens essenciais na análise 

junguiana, pois por meio dele é que os complexos poderão ser integrados, 

as projeções retiradas e a energia necessária para o desenvolvimento do 
ego restituída. Em nossa Sombra é que se encontram as ferramentas e os 

tesouros necessários ao desenvolvimento de nossa personalidade. 

(GRINBERG, 2003, p.149) 

 

A sombra faz parte de todos, e nem sempre pelo aspecto negativo. Não 

podemos negar a sombra, sendo necessário que se faça um caminho para o 

autoconhecimento e saber confrontar, lidar com este “mal” que existe em cada um 

de nós. Para iluminar a escuridão, a sombra, precisamos chegar até ela, iluminando-

a, buscando-a do inconsciente e dela nos tornando conscientes.  

 

1.2.9 Anima e Animus 

 São figuras arquetípicas da psique que complementam- se. A anima é a parte 

interior feminina da psique do homem, enquanto o animus é  a parte interior 

masculina da psique da mulher. 

A primeira e principal referência que temos como arquétipo de anima, é a 

mãe, no caso de animus, é o pai, ou aqueles que desempenham este papel. Todos 

os arquétipos podem manifestar- se de forma positiva ou negativa, assim como a 

anima e o animus, quando não elaborados, podem gerar complicações, decepções, 

no caso de relacionamentos.   

Homens e mulheres têm um destes aspectos mais presente em sua 

personalidade. Para Stein (2016), no caso dos homens, quando predomina a anima, 

sua tendência é buscar refugio em sentimentos de mágoa e resignação. No caso 

das mulheres com predominância do animus, a tendência é de “ataque”. Ambos vão 

à busca do seu lado oposto; o homem buscará uma mulher que o ajude a controlar 

suas emoções, e a mulher buscará um homem que “receberá seus inspirados 

pensamentos e fazer algo com eles”, segundo STEIN, p.121. 
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Além de estabelecer essa ponte com nossas raízes históricas, tanto a 
Anima, no homem, quanto o Animus, na mulher, são arquétipos envolvidos 

no relacionamento com o sexo oposto e funcionam na relação afetiva com o 
mundo exterior. Juntos os arquétipos da união ou conjunctio conjugal.  

GRINBERG (2003 p.152) 

 

Sua função é estabelecer o equilíbrio entre a consciência individual e o 

inconsciente coletivo, servindo como ponte para o si- mesmo, que seria a totalidade 

de cada indivíduo, como foi conceituado a cima, na definição do self. 

Cada um destes conceitos da psicologia analítica é amplo, e aqui 

especificamos apenas alguns deles, de forma sucinta. Concluímos que o objetivo da 

abordagem junguiana seria a pessoa tornar-se aquilo que realmente ela é, em 

essência, através da conscientização e aproximação de consciência e 

inconsciência, sendo assim a busca da individuação, em que através de 

expressões criativas, surgem as imagens simbólicas, repletas de significados. 
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CAPÍTULO II: 

LINGUAGENS EXPRESSIVAS EM ARTETERAPIA 

 

Imagem 6: Criatividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em https://www.tdactiveholidays.ie/blog/holi-all-you-need-to-know-about-festival-of-colours/ 

 

 

2.1. Modalidades expressivas  

O conhecimento de materiais artísticos nos é apresentado a partir do 

momento em que ingressamos na escola, onde desenhar, pintar e modelar são 

umas das primeiras modalidades expressivas que o indivíduo tem contato, mas 

passam-se os anos, e é chegada a classe de alfabetização, onde há uma redução 

significativa em relação aos estímulos criativos. Na arteterapia, tem-se a arte como 

finalidade criativa, sem qualquer tipo de avaliação técnica ou estética, mas sim com 

o intuito de desenvolver a mais pura expressão do verdadeiro self. 

As modalidades expressivas usadas em arteterapia possuem uma ampla 

gama de variedades, como a pintura, o desenho, o teatro e a música, além da 

expressão corporal, da contação de história, da modelagem, do mosaico, da 

colagem, da fotografia, da escrita criativa, da dança, etc. Para cada modalidade 

expressiva, existe um uso adequado e uma propriedade terapêutica específica.  
 

Estas produções simbólicas retratam múltiplos estágios da psique, ativando 

e realizando a comunicação entre inconsciente e consciente. Este processo 

colabora para a compreensão e resolução de estados afetivos conflitivos, 

https://www.tdactiveholidays.ie/blog/holi-all-you-need-to-know-about-festival-of-colours/
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favorecendo a estruturação e expansão da personalidade através do 

processo criativo. Estes símbolos, presentes nas criações plásticas, 

poderão estar também presentes em imagens oníricas e até gerando as 

chamadas “doenças criativas”, que indicam a urgente necessidade de 

reflexão e transformação de padrões de funcionamento psíquico. 

(PHILIPPINI, 2013, p.15) 

 

O setting arteterapêutico deve ser um espaço aconchegante, acolhedor para 

uma libertação emocional, com a experimentação dos materiais fornecidos de 

acordo com o momento, observando as formas, elementos, cores, composição, toda 

a criação em si. A seguir serão descritas algumas das modalidades expressivas 

mais utilizadas, bem como de algumas indicações e propriedades terapêuticas. 

 

2.1.1- Colagem 

Imagem 7- Colagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Disponível em http://diariosdeumpiquenique.com.br/diy/diy-caderno-com-capa-personalizada  
 

 

A colagem é uma linguagem fundamental na arteterapia, que utiliza materiais 

como recortes de revistas e jornais, possibilitando ter um banco de imagens como 

recurso operacional, além da variação de imagens. Esta modalidade expressiva 

pode incluir, ainda, outros tipos de materiais plásticos como sementes, folhas e flores 

secas, tecidos, papel, areia, barbante e outros tipos de linhas, além de rendas, 

botões, canudo, macarrão e vários outros tipos de materiais. A colagem é facilitadora 

http://diariosdeumpiquenique.com.br/diy/diy-caderno-com-capa-personalizada


30 

 

 

 

no início do processo arteterapêutico, também como uma estratégia produtiva para 

aqueles que dizem- se não ter habilidade manual ou não serem criativos. 

Suas indicações principais e propriedades são: facilidade operacional, 

ordenadora, estruturadora, sintética e integradora (Philippini, 2009). 

 

2.1.2- Pintura 

 
Imagem 8- Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em http://www.ravennatoday.it/eventi/parte-la-biennale-di-pittura-la-vendemmia-a-

tebano.html 

 

A pintura é outra modalidade expressiva que pode ser usada na iniciação do 

processo criativo, já que possibilita o prazer de descobrir novas cores, deixar-se livre 

para fluir com mais liberdade, porém há a possibilidade de que nesses momentos 

não haja o controle sobre a tinta, trazendo desconforto para algumas pessoas. Esta 

linguagem convida aos clientes a liberar emoções, permitindo enfrentar medos, 

como o de sair do controle, além de possibilitar o fluir criativo, por ser uma atividade 

sensorial muito rica. 

Os materiais utilizados, além dos pincéis e suportes, são os papéis e tecidos, 

além de uma variedade de tintas, como tinta aquarela, plástica, guache, nanquins, 

tintas para tecido, e os pigmentos naturais extraídos da natureza como café, 

beterraba e urucum.  

Algumas de suas indicações e propriedades são: facilidade operacional, ativar 

o fluxo criativo, facilitar a liberação de conteúdos inconscientes, desbloquear, fazer 

experimentações sensoriais e lúdicas com a cor, construir uma percepção emocional 

das cores (Philippini, 2009). 

http://www.ravennatoday.it/eventi/parte-la-biennale-di-pittura-la-vendemmia-a-tebano.html
http://www.ravennatoday.it/eventi/parte-la-biennale-di-pittura-la-vendemmia-a-tebano.html
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2.1.3- Desenho 

 

 Imagem 9- Desenho 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Disponível em https://br.pinterest.com/explore/rosa-del-tatuaje-del-hombro/?lp=true 

 

O desenho nos dá a possibilidade de criar imagens de uma forma mais 

concreta, configurando o símbolo. Assim como outras modalidades expressivas, 

jovens e adultos têm resistência por acreditarem não saber desenhar, já as crianças, 

por sua vez, estão mais propícias a realizar tal atividade, por gostarem mais de 

desenhar. 

Os materiais usados em desenho poderão ser lápis de cor, giz de cera, 

caneta hidrocor ou gel, grafite, pastel seco ou a óleo, penas ou canetas nanquins. 

Suas indicações e propriedades são: expressão conceitual da forma, 

percepção espacial, percepção das relações luz-sombra, delimitar e designar, 

expansão do movimento gráfico, objetividade, percepção de ponto- traço- linha, 

coordenação psicomotora entre figura/ fundo, coordenação viso- motora (Philippini, 

2009). 
 

2.1.4-  Costura e Bordado  

Nesta modalidade expressiva a costura e o processo criativo trazem a 

possibilidade de transitar em territórios como a ancestralidade, o “princípio feminino”, 

usando materiais como linhas e agulhas. Já no bordado há uma experimentação 

mais intensa, e refinada, tanto com a cor, como na forma. O bordado é uma 

https://br.pinterest.com/explore/rosa-del-tatuaje-del-hombro/?lp=true
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atividade mais elaborada, realizado “ponto por ponto”, dando ritmo e movimento, 

neste caso sendo mais complexo que a costura. Ambas as atividades nos ajudam a 

desacelerar, podendo ser consideradas como uma meditação em movimento, 

ajudando-nos a redimensionar e compreender o tempo necessário para desenvolver 

um trabalho criativo, sendo pacientes com o resultado desta atividade, já que esta 

resulta de um processo mais lento. 

Tem como indicações e propriedades: gradualidade, paciência, delicadeza, 

minúcia, lentidão, ritmo harmônico, ordenação, reunião de segmentos (Philippini, 

2009). 

 
Imagem 10- Costura e Bordado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em http://lapatriaenlinea.com/?nota=245399. 

 

 

2.1.5- Modelagem 

Recomenda-se usar esta modalidade após um período de experiência no 

plano bidimensional, pois é um procedimento no qual podem surgir algumas 

dificuldades no manuseio, por tratar- se de uma nova experiência, num plano 

tridimensional. 

Temos como opção para a modelagem o uso do papier maché, massa de 

biscuit, modelagem com jornal e plástico entre outras. Suas indicações e 

propriedades são: facilitar a transição do abstrato ao concreto, iniciação à percepção 

de volume, iniciação a percepção de tridimensionalidade, ativação da percepção 

tátil, contribuir em atividade de reabilitação motora.  

http://lapatriaenlinea.com/?nota=245399
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Imagem 11- Modelagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disponível em http://museudobarro.blogspot.com.br/p/apostilas.html  
 

A argila é um dos materiais usados na modelagem, com diversas técnicas 

para ser trabalhada. Por ser extremamente maleável possibilita diversas formas, 

podendo ser tanto um utilitário como uma forma figurativa ou abstrata. Destaca-se a 

argila dos outros materiais, pois o barro ativa rapidamente conteúdos do 

inconsciente, ativando conexões arquetípicas, podendo despertar energias 

ancestrais e memórias arquetípicas. As suas indicações e propriedades são: 

ativação de elementos arquetípicos, relaxante e liberadora de tensão, percepção de 

tridimensionalidade, desenvolvimento de coordenação motora, propicia a 

consciência de volume, peso, temperatura, percepção tátil, ativa a agilidade e 

flexibilidade manual e coordenação motora, percepção (Philippini, 2009). 

 

 

2.1.6-  Consciência Corporal 

Assim como as outras modalidades expressivas, a utilização da consciência 

corporal na arteterapia é recomendada para favorecer uma breve iniciação para 

prosseguir com outras modalidades, já que, sem perceber, os clientes, e até mesmo 

o arteterapeuta chegam ao setting terapêutico acelerados, tensos, ofegantes por 

conta da correria do dia a dia. Por isso, é necessário o momento de usar exercícios 

de relaxamento para uma conscientização corporal, iniciando com o processo de 

concentração na respiração, deixando-a mais lenta. Outros procedimentos como 

http://museudobarro.blogspot.com.br/p/apostilas.html
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automassagem, experimentação com texturas como ativação sensorial, e processo 

de imaginação ativa, além do uso do corpo para movimentar-se em diferentes planos 

corporais, são recursos para uma consciência corporal ativa. É melhor se esta for 

trabalhada com grupos, já que o cliente pode não se sentir tão confortável em um 

atendimento individual, assim evitando a possibilidade de que se sinta exposto. 

Pode-se também agregar a música juntamente com o trabalho feito de consciência 

corporal, no caso uma música agradável e que possa proporcionar relaxamento.   

As propostas voltadas para a consciência corporal podem incluir também 

danças de roda. Como assinala Philippini: 

 
Atualmente vê-se um interessante movimento de práticas coletivas e 
integrativas do movimento, como o processo propiciado pelas danças 

sagradas, danças universais da paz, e pelas danças de roda de um modo 

geral, presentes em inúmeras culturas, que restauram um aspecto 

arquetípico de comunhão e interação nos grupos, sem preocupação com a 
performance individualizada, sendo que esta forma de dançar é amplamente 

observada nas danças rituais das populações nativas no Brasil. 

(PHILIPPINI, 2009, p.131) 

 

Conforme citado, as danças de roda são movimentos que têm surgido como 

uma modalidade expressiva, vinculados ao inconsciente coletivo, pois trazem 

elementos da cultura de outros povos, carregadas de questões arquetípicas e que 

podem ser trabalhados em grupo. Esta prática é desenvolvida sem a preocupação 

com a questão estética da dança ou do desempenho, proporcionando movimentos 

livres. Não podemos esquecer que sempre respeitando os limites e as possibilidades 

de cada um.  

Além de serem propícias para a preparação das atividades do processo 

arteterapêutico, as suas indicações e propriedades são: consciência proprioceptiva, 

desaceleração dos ritmos vitais, consciência dos movimentos respiratórios, 

expressão através do simbolismo corporal e de imagens plásticas, consciência dos 

pontos de articulação do próprio corpo, reconhecimento de potenciais e limites 

corporais, centramento, enraizamento, vitalização. 
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Imagem 12- Consciência Corporal 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Disponível em https://www.pinterest.nz/explore/dan%C3%A7a-circular/?lp=true 

 

Como afirma PHILIPPINI (2009, p.130): “Pensar em Arteterapia sem 

movimento não me parece possível. Como pintar, desenhar, modelar, colar, 

escrever, construir sem movimento?”. 

 

2.1.7-  Música 

Como assinalado por COSTA- LIMA NETO (2013, p.75), a música pode às 

vezes “atormentar os alunos”, pois estes demonstram- se preocupados com a 

questão do ritmo e da afinação, ou dizem até mesmo não saberem cantar. Por isso, 

assim como em todas as outras modalidades expressivas, tem-se o cuidado de 

esclarecer ao cliente que a arteterapia não exige a perfeição das técnicas das artes. 

 
Imagem 13- Música 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em https://journal.thriveglobal.com/listen-up-music-is-good-for-your-health-

e646984f257e  

https://www.pinterest.nz/explore/dança-circular/?lp=true
https://journal.thriveglobal.com/listen-up-music-is-good-for-your-health-e646984f257e
https://journal.thriveglobal.com/listen-up-music-is-good-for-your-health-e646984f257e
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Para qualquer processo de musicalização um dos “requisitos” é a escuta, 

desenvolvendo e focando a audição, tornando- a consciente; estando atento aos 

mais simples sons que estão ao nosso redor, “os sons mais íntimos” – da natureza, 

do corpo, da respiração, das batidas do coração, da voz,...” (Costa- Lima Neto, 2013, 

p.75). 

 
“Outro requisito fundamental a todos os ouvintes e músicos é a escuta. Ela é 
o ponto de partida de qualquer processo de musicalização. Segundo o 

educador e compositor canadense Murray Schafer, é necessário fazer a 

“limpeza dos ouvidos”, visando aprimorar a escuta e desenvolver a 
capacidade de focar a audição conscientemente, em vez de só receber 

passivamente todos os sons do horizonte acústico.” (COSTA- LIMA NETO 

2013, p.75). 

 

Há diversas formas de apresentar- se a música em um setting terapêutico, 

podendo dar-se início a partir da escuta de sons e ritmos orgânicos, os sons da 

natureza, como até mesmo uma forma de relaxamento para o corpo, os ouvidos e a 

mente, já que ao nosso redor vivemos cercados pela poluição sonora urbana. Pode-

se fazer o uso da improvisação, compondo melodias e ritmos através da voz ou de 

instrumentos musicais, ou até mesmo usar o próprio corpo como um instrumento 

musical, emitindo sons através de alguma região corporal junto com as mãos. Outro 

recurso a ser usado, é desenvolver a criação musical com a criação plástica, 

desenvolvendo, criando instrumentos, usando diversos materiais, inclusive os 

recicláveis. 

Durante o processo de aprendizado sobre a música na arteterapia, no curso 

de especialização na POMAR, foi apresentada a proposta denominada “Biografias 

Sonoras e Plásticas”,8 a qual busca recompor a trilha sonora de vida de cada pessoa 

por meio das memórias afetivas relacionadas à determinadas músicas/sons e 

imagens. Foi então que se deu início ao resgate das nossas raízes, levando para a 

sala de aula algumas músicas que outras pessoas jamais tinham escutado, mas que 

tinham grande importância e significado para nós. Além de a proposta possibilitar o 

resgate de músicas importantes, ela fez ressurgir muitas lembranças. A escuta para 

                                                        
8 Ver Costa-Lima Neto. “Biografias sonoras e plásticas: diálogos entre música e arteterapia”. Revista Imagens da 
Transformação, vol. XV. Arteterapia: campos de atuação. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012, p.147-170.   
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Costa- Lima Neto, é considerada, nesta proposta, um processo criativo na qual 

consequentemente envolve não apenas os ouvidos, o escutar, mas também, todo o 

ser:  
 

A letra da canção adquire novos significados que (assim como o símbolo) 
devem ser identificados no contexto da vida da pessoa que a escutou e a 

guardou em sua memória. Não existe um “dicionário de símbolos musicais” 

porque uma mesma música – instrumental ou cantada – pode representar 

coisas inteiramente diferentes para pessoas diferentes.” (COSTA- LIMA 

NETO, 2012) 

 

A conclusão desta atividade teve como proposta a apresentação de um 

trabalho plástico criado a partir de uma música, porém o “trabalho plástico” acabou 

tornando- se uma performance dançada, já que música e dança  complementam- se, 

ao nosso modo de ver. Como assinalado por COSTA- LIMA NETO (2012, p.12), 

“especialmente em se tratando das alunas mulheres, frequentemente a música e a 

dança aparecem indissociadas – a escuta espalhando-se por todo o corpo”. E assim, 

surgiu a motivação para realizarmos a presente pesquisa, em busca do resgate de 

nossas raízes bolivianas e brasileiras a partir da dança e da música. 

 A música trabalhada, juntamente com os materiais plásticos, no setting 

arteterapêutico, assim como as outras modalidades expressivas citadas, tem o 

mesmo propósito de desenvolver o processo de “amplificação simbólica”, ampliando 

assim, as possibilidades que a arteterapia nos oferece para compreender o 

significado de símbolos que surgem à medida que os mesmos vão sendo 

elaborados. Neste caso, o arteterapeuta convida o cliente à descoberta de sua 

própria trilha sonora. Percebe- se, então, a importância do uso arterapêutico da 

música, possibilitando o resgate e a redescoberta de sentimentos esquecidos na 

história de vida de cada pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

CAPÍTULO III  

A DANÇA E O CARNAVAL 

 

 
3.1-  BREVE HISTÓRIA DO SURGIMENTO DA DANÇA  

 
Imagem 14: Gruta de Addaura- 8000 a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/Grotta_dell%27Addaura#/media/File:Palermo-Museo-

Archeologico-bjs-11.jpg 

 

A dança, ao lado do teatro e da música, é uma das principais artes da 

antiguidade. Mas ao determinar exatamente quando o ser humano dançou pela 

primeira vez, não se encontram registros de uma data exata (Faro, 2011). Para os 

seres humanos na idade da pedra, período paleolítico, era importante registrar a 

caça, a alimentação e também a vida e a morte. Sujeitos ao acaso, os seres naquela 

época eram predadores, e pelo instinto de sobrevivência viviam da colheita, da 

pesca, da caça, tendo então para alimentação gordura e carne, e peles para vestes, 

e para instrumentos ossos e chifres. BOURCIER (2001, p.3), ao abordar a questão 

das primeiras danças, constrói a hipótese que: “O ecossistema paleolítico baseia-se 

nos animais: as danças só poderiam referir- se a eles”.  Onde supõe- se que 

cultuavam os animais.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Grotta_dell%27Addaura#/media/File:Palermo-Museo-Archeologico-bjs-11.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Grotta_dell%27Addaura#/media/File:Palermo-Museo-Archeologico-bjs-11.jpg
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Apesar de existirem cerca de trinta e cinco documentos “orquésticos” citados 

pelo o professor Schimdt, especialista da universidade de Tübingen, Paul Bourcier 

neles destaca três exemplos9: uma figura na gruta de Gabillou gravada 12000 anos 

antes de nossa era; um semicírculo de osso datado de 10000 a.C., dito de Saint 

Germain, mas que foi encontrado na gruta de Mas- d’Azul, e que encontra- se no 

museu de antiguidades nacionais de Saint-Germain-em-Laye, além de; um conjunto 

com figuras gravadas na gruta número dois de Addaura, perto de Palermo, datado 

de 8000 a.C.. Também há registros de figuras dançando, gravadas pelo homem pré-

histórico, nas cavernas de Lascaux, possivelmente registros de rituais de cunho 

religioso (Bourcier, 2001). 

Na África do Sul, através de pinturas rupestres mais ou menos realistas, 

observou-se que havia danças solo ou coletivas, nas quais os participantes 

utilizavam vestidos de animais, levando a supor que as mesmas constituíam 

originalmente um culto totêmico, onde as danças buscavam uma identificação entre 

os participantes e o “espírito”.  

No Brasil há um dos mais ricos acervos de arte rupestre do mundo, com 

pinturas e gravuras em alto e baixo relevo que podem ser encontradas em 

praticamente todo o território nacional. As imagens encontradas de norte a sul são 

muito variadas, incluindo representações do cotidiano, com imagens aludindo à 

caça, aos rituais e cerimônias etc., como também há imagens abstratas, símbolos e 

figuras, entre outras, constituindo um dos mais significativos e relevantes conjuntos 

de registros rupestres do mundo. 

Destaca-se no país, o impressionante e farto acervo do Parque Nacional da 

Serra da Capivara, no estado do Piauí, reconhecido pela Organização das Nações 

Unidas para Ciência, Educação e Cultura, UNESCO, como Patrimônio da 

Humanidade. Pessis (2003), que estudou as imagens da pré-história da Serra da 

Capivara destaca que: 
 

O parque nacional da Serra da Capivara e suas adjacências formam 

um verdadeiro santuário cultural de épocas pré-históricas. A maior 

parte dos sítios arqueológicos tem suas paredes rochosas cobertas 

                                                        
9 O termo orquéstica refere- se à arte dos movimentos do corpo, ou seja, a arte da dança (Bourcier, 2001). 
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de pinturas rupestres, que são os vestígios que restaram de uma 

prática ritual repetida durante milênios. (PESSIS, 2003, p.43) 

 

Algumas dessas imagens fazem referência ao ato de dançar, como podemos 

ver a seguir: 
 

Imagem 15- Imagem da arte rupestre da Serra da Capivara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pessis, 2003, p.82 

 

O Egito, desde o período pré-faraônico, marcou sua originalidade pelas 

representações coreográficas, tanto na forma de dança sagrada como, 

posteriormente, pela dança litúrgica, na qual destacava- se a dança funerária e a 

dança da recreação. Notou-se, de início, um intercâmbio entre a cultura egípcia e a 

dos povos vizinhos, em que destacam a época do Alto Império no Egito quando 

dançava- se com joelhos flexionados, assim como ocorria com os hebreus, 

cretenses e gregos. Para saber sobre a dança entre os hebreus, por falta de 

documentos iconográficos, recorreu-se à Bíblia, onde, nos Salmos consta um 

enunciado de cunho religioso: “Louvemos Javé através de cantos e danças”.  

A dança grega, por fim, nasce em Creta, de onde herdou tradições 

orquésticas detectadas desde o início da história, transmitida aos gregos. Foram 

encontrados túmulos reais e afrescos que mostram dançarinas girando sobre si 

mesmas, assim como um grupo de terracota, onde há figuras de mulheres dançando 

em roda e uma mulher que toca lira. Há, ainda, figuras de mulheres encapuzadas 

dançando ao redor de uma árvore. Em um sarcófago, por sua vez, imagens de 

mulheres figuram num cortejo funerário. A civilização grega é a civilização que, 
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podemos assim dizer, é a mais repleta de dança. Os gregos apreciavam a dança 

desde a educação das crianças, na vida cotidiana, para treinamento militar, 

cerimônias cívicas e também em ritos religiosos, como pode ser comprovado em 

milhares de documentos escritos, incluindo documentos figurativos (Bourcier, 2001). 

 
Imagem 16- Cerâmica Grega – 550 a.C. 

A Dança das Nereidas e a luta de Hércules com Tritão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em https://blogmanamani.wordpress.com/dancas-das-nereidas-2-2/ 
 

A dança era vista filosoficamente como “um treino para a reflexão estética e 

filosófica”, como assinalado por Platão (apud BOURCIER, 2001, p.23): “a choreia é 

uma educação completa”. Afirmam os gregos que “ordem e ritmo, características dos 

deuses, também são as da dança, e que esta consiste num “meio excelente de ser 

agradável aos deuses e honrá-los” (Platão apud BOURCIER, 2001, p.22). No 

entanto, a dança não era apenas utilizada para ritos religiosos, pois era concebida 

também como um exercício que“ dá proporções corretas ao corpo” e, na visão de 

Pitágoras, consistia em fonte de boa saúde, expulsando “os maus humores da 

cabeça”. Bourcier conclui, afirmando: “Povo admirável que não separou o corpo do 

https://blogmanamani.wordpress.com/dancas-das-nereidas-2-2/
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espírito, para quem o corpo também era um meio de conquistar o equilíbrio mental, o 

conhecimento, a sabedoria.”, (ibid. p.23.) 

 
3.2. O SURGIMENTO DO CARNAVAL NO BRASIL  

O carnaval era considerado um dos festejos mais importantes na idade média, 

celebrado através de atos e procissões complicadas, lotando praças e ruas por dias 

inteiros. A festa europeia, de origens milenares, foi introduzida pelos portugueses no 

Brasil em meados do século XVI, antecedendo as privações da quaresma. O 

carnaval teria, assim, a “função” de uma “pré-quaresma e antiquaresma”10, como 

assinalado por Bakhtin, as festividades carnavalescas  

 
[...] adquirem um caráter não- oficial, seu sentido modifica-se, elas 

complicam-se e aprofundam-se, para transformarem-se finalmente nas 

formas fundamentais de expressão da sensação popular do mundo, da 

cultura popular [...]. Certas formas carnavalescas são uma verdadeira 

paródia do culto religioso. Todas essas formas são decididamente exteriores 
à Igreja e à religião. Elas pertencem à esfera particular da vida cotidiana. 

(BAKHTIN, 2008, p.5) 

 

O carnaval brasileiro tem origem nos entrudos, brincado nas casas senhoriais 

e nas ruas, pois escravos participavam também, alguns usavam máscaras, 

fantasiando-se como velhos europeus, imitando seus gestos e, muitas vezes, 

acompanhados de músicos. Era comum brincar com “limões-de-cheiro”11, e a 

diversão era antecipada, já que muitos mobilizavam- se para os fabricar em casa. 

Escravizados vendiam os produtos artesanais nas ruas e, sem distinção de classe, 

todos brincavam com “limões-de-cheiro”, que ensopavam as pessoas – nem mesmo 

os comerciantes que deixavam suas portas abertas escapavam. O polvilho ou 

qualquer outro pó branco lambuzavam as “vítimas” do entrudo, como retrata Jean-

Baptiste Debret em pinturas ou gravuras, no ano de 1823, durante o período em que 

o pintor francês viveu no Rio de Janeiro. 
                                                        
10 Segundo informação disponível em http://gladiator.historia.uff.br/tempo/artigos_livres/artg7-8.pdf (consultado 
em 27/01/2018). 
11 “A fabricação consiste simplesmente em pegar uma laranja verde de tamanho médio, cujo caule é substituído 
por um pedacinho de madeira de 10 a 15 cm que serve de cabo, e mergulhá-la na cera derretida. Operada essa 
imersão, retira-se o fruto ligeiramente coberto de cera e mergulha-se em água fria, a fim de que se revista de 
uma película de um quarto de linha de espessura, bastante resistente, entretanto. Parte-se em seguida esse 
molde de novo com cera quente, tendo-se o cuidado de deixar a abertura formada pelo pedaço de madeira para 
a introdução de água perfumada com que deve ser enchido o limão-de-cheiro”. 
Disponível em http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/carnaval-de-debret/ (consultado em 05/02/2018). 

http://gladiator.historia.uff.br/tempo/artigos_livres/artg7-8.pdf
http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/carnaval-de-debret/
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Imagem 17: Cena de Carnaval- Debret, 1823 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/carnaval-de-debret/ 

 

Estas são as raízes do carnaval dos dias de hoje; uma festa popular que 

atinge todas as classes sociais, com opções diversas para os foliões brincarem, seja 

nos blocos nas ruas, seja na avenida com as Escolas de Samba ou, ainda, em 

salões de clubes e teatros. 

 
Os espectadores não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez que o 

carnaval, pela sua própria natureza, existe para todo o povo. Enquanto dura 

o carnaval, não se conhece outra vida senão a do carnaval. Impossível 
escapar a ela, pois o carnaval não tem nenhuma fronteira espacial. Durante 

a realização da festa, só se pode viver de acordo com suas leis, isto é, as 
leis da liberdade. (BAKHTIN, 2008, p.6) 
 

Pode-se considerar que o carnaval é renascimento; a própria renovação 

daqueles que participam dos festejos da forma mais intensa possível – como se não 

houvesse amanhã. Trata-se de uma representação da própria vida, fora dos palcos, 

sem atores ou espectadores e de uma forma provisória, subvertendo e invertendo os 

papéis sociais. Como assinala um dos mais importantes dramaturgos brasileiros do 
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século XIX, ao descrever um baile de carnaval realizado no Teatro de São Pedro de 

Alcântara, na cidade imperial do Rio de Janeiro: 
 

Extraordinário e brilhante espetáculo é o de um baile mascarado! Todas as 

idades e povos aí têm seus representantes; os mais extravagantes e 
fantasiados trajes, as mais disparatadas anomalias  ali se encontram; e toda 

essa aglomeração informe agita-se, corre, salta, brada, forma grupos que 

representam séculos, e o mesmo espírito a anima e a lança no turbilhão da 

dança. Turcos e cristãos, idólatras e judeus, só das crenças conservam os 

trajes: o carnaval os converteu à religião do prazer. Viva o carnaval!  

(MARTINS PENNA, 1965 [10 de fevereiro de 1847], p. 145) 

 
3.3- DANÇAS NO BRASIL 

Devido à amplitude do tema das danças no Brasil, será feito um recorte, 

abordando o carnaval e alguns de seus aspectos que interessam em particular no 

âmbito deste estudo. Mário de Andrade foi um dos autores mais importantes a 

estudar as “danças dramáticas do Brasil” (1982), descrevendo detalhadamente 

informações não só sobre as danças, mas também sobre as músicas e os 

personagens apresentados:  

 
[...] as danças dramáticas se dividem em duas partes bem distintas: o 

cortejo, caracterizado coreograficamente por peças que permitem a 

locomoção dos dançadores, em geral chamadas de “cantigas”; e a parte 
propriamente dramática, em geral chamada de “embaixada”, caracterizada 

pela representação mais ou menos coreográfica dum entrecho, e exigindo 

arena fixa, sala, tablado, pátio, frente de casa ou igreja. (ANDRADE, 1982, 

p. 57) 
 

O autor refere-se a danças como “Os Congos”, “Cabloquinho”, “Maculele”, 

“Bumba Meu Boi”, “Coco”, “Frevo”, “Maracatu”, entre outras. Muitas das danças que 

hoje são conhecidas como populares, folclóricas ou étnicas estão relacionadas à 

questão religiosa, pois reúnem elementos da matriz cultural africana e/ou indígena 

combinados com as práticas do cristianismo trazidos pelos portugueses. 
 

Essas folias com que não apenas os “negros” destas Índias Ocidentais, 

porém ainda os “negros da Guiné”, e mesmo os brancos acompanhavam 

com danças as procissões católicas, foram certamente no país o maior 
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incentivo para a tradicionalização do princípio do cortejo-baile, usado pelas 

nossas danças dramáticas. (ANDRADE, 1982, p. 33) 

 

 As danças dramáticas estão na base do carnaval carioca, o qual alcançou 

uma dimensão enorme e multivariada. Faz-se presente, na atualidade, um 

movimento de resgate da cultura popular brasileira, incorporando algumas danças 

que antes apresentavam cunho religioso e integrando-as a esta grande 

manifestação cultural popular e urbana, que é o carnaval.   

 
Do ponto de vista folclórico e etnográfico, o carnaval é um índice anual de 

sobrevivências e elementos reais da psicologia coletiva, adiantamento ou 

atraso educacional, não falando nas revelações que a psicanálise permite 

verificar em massa. Música, indumentária, alimentação, vocabulário, 

elevação ou pobreza espiritual são trazidos ao alcance do estudo e da 

observação durante as setenta horas carnavalescas. (CÂMARA CASCUDO 

1972, p.229) 

 

O carnaval brasileiro segue o calendário católico, precedendo os 40 dias de 

Quaresma, que tornaram- se dias de festa, alegria, folia. No Rio de Janeiro, o 

carnaval é uma manifestação conhecida mundialmente, principalmente, através do 

desfile das Escolas de Samba. Participam deste desfile, realizado no Sambódromo, 

mais de 10 Escolas de Samba, classificadas em duas séries: A e B. Cada Escola de 

Samba representa a sua comunidade e, em algumas alas, como a das baianas, a 

maioria, ou mesmo a totalidade dos participantes, é de moradores da própria 

comunidade. Em outras alas, sobretudo naquelas em que as fantasias são pagas, há 

também integrantes de fora da comunidade, bem como turistas de outras cidades ou 

de outros países. 

Cada escola de samba escolhe um tema. Há também à escolha do samba, e 

após uma votação, são desenvolvidos carros alegóricos, os figurinos de cada ala, 

além de ensaiarem coreografias específicas como a comissão de frente o faz, todas 

relacionadas a um contexto simbólico contido na narrativa desenvolvida pelo samba 

enredo. Assim como a comissão de frente, outros participantes também dançam a 

ala das baianas, por ser um vestuário muito pesado, em alguns momentos 

específicos todas começam a girar, e quando não estão girando, caminham fazendo 

um “balancê”, dando movimento a sua roupa. 
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Imagem 18- Mestre Sala e Porta Bandeira (1964) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em http://acervo.oglobo.globo.com/incoming/carnavais-do-imperio-serrano-21053770 

 

O casal de mestre sala e a porta bandeira é um dos principais destaques. O 

mestre sala dança cortejando a sua parceira com passos de samba elaborados. Já a 

porta-bandeira tem o papel importante de levar a bandeira da escola, enquanto 

executa movimentos giratórios e rodopios, fazendo esvoaçar a bandeira da escola.  

O desfile das Escolas de Samba integra uma competição, onde há jurados que 

avaliam e dão pontuação a diversos quesitos, como o casal de mestre sala e a porta 

bandeira, a fantasia, a evolução, a harmonia, a alegoria, a bateria e o enredo, entre 

outros. 

No carnaval de rua, por sua vez, os blocos fazem cortejos pelas ruas da 

cidade do Rio de Janeiro. As músicas dependem do bloco, enquanto alguns mantêm 

a tradição das marchinhas, outros apresentam temas de trilha sonora de filmes, 

músicas ditas “bregas”, além de se verificar a presença de muitos sambas com 

mensagens e críticas políticas. 

 Diversos blocos de carnaval foram surgindo, sendo que em suas baterias 

alguns integrantes são músicos, enquanto outros são apenas foliões, os quais, 

movidos pela paixão ao carnaval, casal de mestre sala e a porta bandeira aprendem 

a tocar um instrumento específico.  
 

http://acervo.oglobo.globo.com/incoming/carnavais-do-imperio-serrano-21053770
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Imagem 19- Foliões  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em http://www.portaldarmc.com.br/noticias-brasil-e-mundo/2017/02/programacao-

completa-dos-blocos-de-rua-no-carnaval-de-sao-paulo-em-2017/ 
 

As fantasias são diversas, como de princesas, super-heróis, políticos, homens 

vestidos de mulher, artistas populares nacionais e internacionais, etc. O carnaval é 

um momento onde ocorre, por assim dizer, “uma transformação temporária”, onde 

através das fantasias há quase que uma encarnação do personagem que foi 

escolhido. Os foliões de bloco costumam ter uma forma diferente de dançar, 

exaltando alegria, pulando e brincando entre si, não havendo uma coreografia 

específica. São movimentos mais livres e espontâneos. O folião cumpre seu papel 

de dançar no carnaval onde manifestam expressões, modalidades expressivas 

corporais que muitas vezes expressam inversões de papéis sociais. 
 

[...] pela lógica original das coisas “ao avesso”, “ao contrário”, das 

permutações constantes do alto e do baixo (“a roda”), da face e do traseiro, 

e pelas diversas formas de paródias, travestis, degradações, profanações, 
coroamentos e destronamentos bufões. A segunda vida, o segundo mundo 

da cultura popular constrói-se de certa forma como paródia da vida 

ordinária, como um “mundo ao revés”. (BAKHTIN, 2008, p.10) 

 

Uma dança que tornou- se popular no carnaval carioca é o Maracatu, 

originalmente da região do Nordeste, especificamente de Pernambuco, onde 

também é dançada no período do carnaval. O Maracatu é um cortejo real, com 

muitos personagens, sendo os principais o Rei e a Rainha, além das baianas e dos 

http://www.portaldarmc.com.br/noticias-brasil-e-mundo/2017/02/programacao-completa-dos-blocos-de-rua-no-carnaval-de-sao-paulo-em-2017/
http://www.portaldarmc.com.br/noticias-brasil-e-mundo/2017/02/programacao-completa-dos-blocos-de-rua-no-carnaval-de-sao-paulo-em-2017/
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cablocos que representam os índios, a Dama do Passo que leva a Calunga e é 

representada por uma boneca, entre outros. 

 

Imagem 20- Maracatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em https://oglobo.globo.com/rio/alas-de-dancas-ganham-destaque-no-carnaval-de-rua-

carioca-20871465 

 

No Rio de Janeiro, alguns grupos que apresentam- se pelas ruas durante o 

carnaval são compostos por mulheres, que dançam a dança dos Xangôs, de origem 

religiosa afro-brasileira. Outros grupos apresentam personagens, enquanto os 

músicos usam instrumentos como alfaia, caixa e atabaque, tendo um regente que 

também canta as músicas, ao qual todos repetem em resposta. O ritmo embalado 

pelos tambores é de uma entonação bem forte e marcante, e as mulheres com suas 

saias de chita dançam movimentando levemente os braços e, em alguns passos, 

usam giros. 
 

3.4.  A ORIGEM DO CARNAVAL NA BOLÍVIA 

Com a chegada dos espanhóis, em 1492, foram trazidos seus hábitos e 

crenças religiosas, catequizando o povo Inca e introduzindo os festejos e 

celebrações religiosas, como a Semana Santa, Natal, Corpus Christi, entre outras. A 

crendice de não comer carne, que corresponde ao Carnaval, foi tornando- se cada 

vez mais forte no decorrer dos anos, sendo que algumas dessas manifestações 

religiosas foram mantidas pelo povo andino como tradições de sua cultura.  

 
 

https://oglobo.globo.com/rio/alas-de-dancas-ganham-destaque-no-carnaval-de-rua-carioca-20871465
https://oglobo.globo.com/rio/alas-de-dancas-ganham-destaque-no-carnaval-de-rua-carioca-20871465
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Imagem 21- Festa Anata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em http://www.carnavaloruro.net/2014/02/fotos-la-anata-andina-es-la-fiesta-de_28.html 

 

O povo andino adquiriu valores cristãos, assim desenvolvendo novas crenças, 

festejando o carnaval enquanto celebravam a Anata (carnaval andino), uma grande 

celebração nos dias de hoje. É uma festa muito importante para as culturas 

originárias na Bolívia. A Anata ou carnaval ocorre na época que corresponde à 

colheita, marcada por rituais agrícolas, agradecendo a Pachamama, a Mãe Terra, 

pela boa safra. A igreja, então, “aproveitou para substituí-la” pela Virgem da 

Candelária, apesar de que, até hoje, alguns seguem com as mesmas tradições, 

fazendo o ritual de agradecimento a originária Pachamama. 

Na cidade de Oruro, na Bolívia, “surge” a figura do diabo, uma representação 

estimulada pelos espanhóis religiosos, que o apelidaram de “El Tío” – O Tio. 

Segundo o jornal “La Patria”, “El "Tío" é, segundo a cosmologia mineira andina, 

conhecido como o amo e senhor das profundezas, muito diferente do diabo católico, 

pois o primeiro cuida de seus crentes, conforme teoria proposta por historiadores e 

investigadores”.12  

Foram destruídos templos andinos e, em seu lugar, igrejas imponentes 

começaram a surgir, substituindo antigas imagens. Escravizados que trabalhavam 

em minas extraindo prata levaram a imagem do “Tio” até às minas, fazendo alusão a 

seu deus Wari, ou Huari: 

 

                                                        
12 Segundo informação disponível em  http://lapatriaenlinea.com/?nota=134684 (consultado em: 08/02/2018). 

http://lapatriaenlinea.com/?nota=134684
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Se temos o Tio como Huari, este então seria uma divindade que em alguns 

momentos é benfeitora e em outros a que castiga. Como produto desta 
justaposição os mitayos urus (um dos povos andinos que habitava a região 

da Bolívia) se vestem de diabo, com elementos herdados de seus 

antecessores, para pedir perdão ante a Virgem por seus pecados.13
 

 
 

Imagem 22- Os “primeiros” diablos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Disponível em http://lapatriaenlinea.com/?nota=211228 

 

Parece que o povo mitayo urus já praticava a Diablada, mas a versão de que 

os mineiros a criaram para celebrar o carnaval é uma das mais conhecidas. Sabe-se 

que foram também eles que tiveram a ideia de criar máscaras de diabos, usando 

elementos como lagartos, sapos, serpentes e dragões. Estes são símbolos místicos 

da cultura do povo mitayo urus, que ali habitava antes, aplicando, também, cabelos 

de cores variadas (exceto a cor preta), na tentativa de imitar o cabelo dos espanhóis 

colonizadores. Assim o primeiro conjunto de “diabos” foi fundado em 1904. 

O Carnaval de Oruro foi tornando- se grandioso e conhecido por toda a 

Bolívia, e desde 2001 foi considerado  Patrimônio Oral e Imaterial da 

Humanidade pela UNESCO. Grupos de danças variadas, além de bandas de todas 

as regiões da Bolívia, vão até a cidade de Oruro. E o sábado de carnaval, chamado 

                                                        
13 Informação disponível em http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/46565.pdf. (consultado em 15/02/2018). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrimônio_Oral_e_Imaterial_da_Humanidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrimônio_Oral_e_Imaterial_da_Humanidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/46565.pdf
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de “Sábado de Peregrinação”, no qual as pessoas participam dançando, cumprindo 

suas promessas ou pedindo bênçãos. 

 
3.5. O CARNAVAL E SUAS DANÇAS NA BOLÍVIA 

Na amplitude das danças existentes, será feito um recorte para abordar 

apenas algumas danças. O carnaval da Bolívia é um evento marcante para o país, 

não só por ser uma manifestação popular, mas por ainda manter- se como uma 

tradição religiosa. Suas danças, a indumentária, as cores, a música e a alegria 

emanam coletivamente durante dois dias. Meses antes da data do carnaval, os 

grupos folclóricos ou fraternidades, como lá são nomeados tais grupos, reúnem- se 

para ensaiar. Vários encontros acontecem onde costumam realizar novenas para a 

santa padroeira da cidade de Oruro, com o intuito de confraternizar e congregar a 

comunidade. La Virgen del Socavón é a santa para a qual todos os devotos se 

concentram, representando a cidade onde festejam o carnaval. Grupos folclóricos de 

todas as regiões da Bolívia apresentam-se fazendo um grande desfile, com 

aproximadamente 20.000 brincantes, como lá são chamados os dançarinos. Os 

participantes dançam nos dois dias do carnaval, percorrendo um percurso de mais 

de 3,5 quilômetros, a quase 4.000 metros de altura. 

Este percurso ocorre numa avenida especialmente preparada para o desfile. 

Cada grupo folclórico tem um automóvel ornamentado com flores e prataria, que leva 

a imagem da Virgen del Socavón, enquanto alguém é encarregado de levar o 

estandarte do grupo. 

 Chegando ao fim da avenida seguem dançando pelas ruas estreitas da cidade, 

algumas feitas de paralelepípedo, pelas quais passam um grande público que os 

aguarda para prestigiar, compondo um cenário pitoresco mesclado à arquitetura. 

Deste modo a cidade inteira dança, evoluindo em sua coreografia sui generis.  

Alguns dançam para cumprir promessas, outros dançam independente de 

propósitos, assim, todos se dirigem ao Santuário de la Virgen del Socavón. Ao 

entrarem no santuário, um padre dá as boas vindas aos dançarinos ali presentes; 

alguns mantendo a tradição de entrar de joelhos, dirigindo-se até o altar.  

As danças são folclóricas e mantêm tradições andinas, como, por exemplo,  

Tobas, Tinku, Kullawada, Llamerada e Morenada, cada qual com estilos e ritmos 

característicos, que também representam algumas regiões. Há danças que são afro- 
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Imagem 23- Criança andina no carnaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disponível em https://www.pinterest.pt/pin/203084264421035424/ 

 

bolivianas, da região dos Yungas, como a Saya, a qual descende das pessoas 

escravizadas, sequestradas e trazidas da África. A dança Caporal – palavra que 

significa “mestiço” ou “mulato” – também provem desta origem diaspórica, tendo 

surgido na década de 1970 como uma dança estilizada onde há uma elaboração 

rítmica dos movimentos e da indumentária.  

 
 

Imagem 24- Dança- Caporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disponível em http://www.traveloestination.com/carnaval-oruro-bolivia/ 

 

https://www.pinterest.pt/pin/203084264421035424/
http://www.traveloestination.com/carnaval-oruro-bolivia/
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Nesta dança, a figura masculina representa o capataz dos escravos da época 

da colônia espanhola, dançando com botas com guizos que marcam o ritmo e 

carregando um chapéu numa das mãos, junto a um chicote, embora, já há algum 

tempo, não utilizem mais o chicote como parte da indumentária, mudança esta que 

evidencia que todas essas manifestações culturais estão vivas e em movimento. 

Trata-se de uma dança com passos, às vezes, acrobáticos, bem ágeis e marcados.  

As mulheres usam chapéu típico das cholitas, neste caso, ornamentado. Seus 

passos delicados, mas também bem marcados, enfatizam a sensualidade feminina. 

Algumas das danças demonstram sua vinculação explícita ao contexto 

religioso. Este é o caso da Diablada, como nas imagens de número 25 e 26, 

representando teatralmente a luta do bem contra o mal e trazendo personagens 

como diabos e diabas, representados tanto por homens e mulheres, além do Arcanjo 

Miguel que, na frente de todos, leva uma espada e um escudo nas mãos. A Diablada 

é uma das danças que mostram claramente a conquista espanhola introduzindo a 

religião católica, mas que mantém os costumes andinos, já que na época da 

colonização, indígenas usados como escravos na extração de ouro e prata 

“cultuavam” “El Tio”, deus das forças e montanhas. 

 

Imagem 25- Dança Diablada- Arcanjo Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acervo pessoal da autora 
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Imagem 26- Dança Diablada- Chinas Supay ou Diablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 
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CAPÍTULO IV 

 

UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS SIMILARIDADES SIMBÓLICAS ENTRE O 
CARNAVAL DO BRAISL, DA BOLÍVIA E O PROCESSO ARTETERAPÊUTICO 

 
 
 

4.1. O CARNAVAL E A ARTETERAPIA 

 
 

 

Imagem 27- Expressar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
Disponível em http://pimpolhos.org.br/historico/escola-de-carnaval-2012/ 

 

O carnaval como expressão terapêutica, como momento de catarse, seja pela 

inversão de papéis sociais ou pela liberação de cargas afetivas, interessa- nos nesse 

trabalho a partir das modalidades expressivas que podem ser usadas no processo 

arteterapêutico. Entre estas, por exemplo, o bordado e costura na elaboração de 

fantasias, as maquiagens e a criação de fantasias, como criação personagens as 

quais, dependendo do contexto, podem ou não usar pintura facial ou corporal. Há 

também as possibilidades relacionadas à música no carnaval, como o uso e 

confecção de instrumentos para criação de ritmos carnavalescos e a escrita criativa, 

incluindo a criação de letras de músicas. Assim encontra- se a música unida à dança 

e às artes plásticas, o que no carnaval pode ser considerada um solo fértil como 

também acontece na abordagem arteterapêutica, assim o carnaval constitui um 

http://pimpolhos.org.br/historico/escola-de-carnaval-2012/
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conjunto de elementos simbólicos e plásticos que estabelecem diálogos e pontes 

com o campo da arteterapia.  

Nesta pesquisa, olhou- se para certas danças nos carnavais da Bolívia e do 

Brasil e tentou- se identificar, com base na teoria junguiana, como as modalidades 

expressivas carnavalescas poderiam ser compreendidas por um olhar e abordagem 

arteterapêutica. É importante ressaltar que não se está tentando justificar se o 

carnaval é em si um processo terapêutico, mas sim identificar nele suas danças e 

suas modalidades expressivas como possibilidades similares criativas às estratégias 

arteterapeuticas.  

Neste contexto o carnaval pode ser entendido, de maneira ampla, como uma 

saudável expressão coletiva da liberdade por meio da cultura: 
 

A liberdade cultural ao contrário da liberdade individual é uma liberdade 

coletiva; compreende o direito de um grupo de pessoas de adotar o modo 

de vida de sua preferência. A liberdade cultural garante a liberdade em seu 

conjunto; protege não apenas o grupo como também os direitos de cada um 
de seus membros. Ao proteger modos alternativos de vida, liberdade cultural 

incentiva a experimentação, a diversidade, a imaginação e a criatividade. A 

criatividade cultural nos deixa livres para satisfazer uma de nossas 

necessidades mais fundamentais, que é a de definir nossas próprias 

necessidades. Ora, tal necessidade esta sendo ameaçada tanto por 

pressões mundiais quanto pela indiferença mundial. (CUÉLLAR, 1997 p. 22) 

 

No carnaval veem-se presentes variedades de possibilidades das 

modalidades expressivas utilizadas na arteterapia. A partir do desenho há a 

possibilidade de usar vários tipos de materiais, como o lápis, canetinha hidrocor, giz 

de cera, criando através do desenho as fantasias. Pode-se também utilizar 

acessórios já prontos para a elaboração de uma fantasia específica. Outra atividade, 

também interessante para o desenvolvimento da criatividade, surge a partir de 

materiais diversos, como tecido, miçangas, fitas de cetim, EVA, cola, tinta, etc. 

Acessórios, como por exemplo, a máscara ou um arranjo para ornar a cabeça no 

carnaval, entre outras possibilidades, podem ser utilizados empregando a colagem, 

a construção e os bordados. Classificamos, a seguir, algumas imagens que referem- 

se às modalidades presentes no carnaval: 
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Imagem 28- Criação a partir do desenho 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em http://jorgeluizsilveira.blogspot.com.br/2015/02/vila-isabel-2015-figurinos.html 
 
 
 
 

Imagem 29- Máscara 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em http://www.comofazeremcasa.net/como-fazer-mascara-de-carnaval-com-
lantejoulas-passo-a-passo/ 

 
 

 
Imagem 30- Pintura Facial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Disponível em  https://twitter.com/allure_magazine/status/523515438169210880 

http://jorgeluizsilveira.blogspot.com.br/2015/02/vila-isabel-2015-figurinos.html
http://www.comofazeremcasa.net/como-fazer-mascara-de-carnaval-com-lantejoulas-passo-a-passo/
http://www.comofazeremcasa.net/como-fazer-mascara-de-carnaval-com-lantejoulas-passo-a-passo/
https://twitter.com/allure_magazine/status/523515438169210880
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Imagem 31- Elaboração de fantasia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponível em  https://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2016/folioes-transformam-casas-em-barracoes-

para-produzir-fantasias-18523694. 
 

 

Além dos trajes que foram produzidos para serem vestidos por algum 

personagem, há a música tocada pelos instrumentos e o canto, acompanhando a 

dança. A composição musical, com temas diversos, constitui uma das formas de a 

sociedade se manifestar e protestar, como já ocorre em algumas letras de carnaval. 

Esta manifestação espontânea vai além das fantasias e das palavras, pois trata- se 

de uma expressão onde o próprio corpo é um lugar de fala. 

 
 

Imagem 32- Releitura de músicas 

 

 

 

 

 
 

    

 

 
 

 

Disponível em https://www.facebook.com/ocupacarnaval/ 

https://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2016/folioes-transformam-casas-em-barracoes-para-produzir-fantasias-18523694
https://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2016/folioes-transformam-casas-em-barracoes-para-produzir-fantasias-18523694
https://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2016/folioes-transformam-casas-em-barracoes-para-produzir-fantasias-18523694
https://www.facebook.com/ocupacarnaval/
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Todas as atividades citadas desenvolvem a criatividade, podendo entrar nas 

propostas a serem desenvolvidas pelo arteterapeuta, nas quais é possível buscar os 

símbolos e as histórias por trás de cada personagem. 
 

 
Imagem 33- Bloco Loucura Suburbana  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Disponível em https://fotospublicas.com/bloco-loucura-suburbana-rio-de-janeiro/ 
  

Uma manifestação cultural, que hoje também é usada para fins terapêuticos 

no Instituto Municipal Nise da Silveira, foi criada em 2001, como o Bloco 

Carnavalesco Loucura Suburbana, atuando “na luta pela extinção dos hospícios e 

contra o estigma da loucura”.14 Este bloco mobiliza funcionários, familiares e a 

comunidade, os quais levam o carnaval para as ruas do bairro Engenho de Dentro, 

favorecendo a inclusão e quebrando paradigmas e preconceitos, afirmando “sua 

diferença como cidadãos livres, criativos e integrados à sociedade.”. 
 

 

4.2- OS CARNAVAIS BOLIVIANO E BRASILEIRO: UMA LEITURA 

COMPARATIVA 

 

Utilizando a psicologia junguiana, que é a base teórica do Instituto Pomar, 

fizemos uma leitura comparativa de algumas danças presentes no carnaval boliviano 

e no carnaval brasileiro. 

                                                        
14 Segundo informações disponíveis em https://www.loucurasuburbana.org/fissura-no-real (consultado em 
17/02/2018) 

https://fotospublicas.com/bloco-loucura-suburbana-rio-de-janeiro/
https://www.loucurasuburbana.org/fissura-no-real
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Na imagem abaixo podemos observar uma expressão dançante do carnaval 

boliviano, chamada Suri Sicuri, onde aqueles que dançam carregam este ornamento 

na cabeça – o qual possui todas as características de uma mandala. Chapéus como 

este existem de diversos tamanhos, e nenhum deles é igual ao outro. Equilibrando-

os e sustentando-os com maestria, os dançarinos dançam horas a fio. Aqui vemos a 

fantasia elaborada no formato de mandala onde modalidades expressivas de 

tecelagem estão presentes revelando, no colorido vivo, a alegria e a festividade. Tais 

elementos, diga-se, são recorrentes nas mandalas em outras partes do mundo. 
 
 

Imagem 34- Suri Sicuri  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acervo pessoal  
 

A palavra mandala, que em sânscrito significa círculo mágico, é um diagrama 

composto, em sua maioria, por círculos e quadrados concêntricos, sendo usadas 

para praticar a meditação. São representações arquetípicas que interessaram ao 

próprio Jung. Grinberg afirma que a mandala é “como [a] expressão e [o] símbolo do 

centro, da totalidade da psique ou do Si- Mesmo”. 
 

O círculo (ou esfera) como um símbolo do “Self” expressa a totalidade da 

psique em todos os seus aspectos, incluindo o relacionamento entre o 
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homem e a natureza [...] Ele indica sempre o mais importante aspecto da 

vida: sua extrema e integral totalidade. (VON FRANZ, 2002, p. 246)15  
 

Neste sentido, vemos como o conceito de arquétipo, abordado no capítulo II, 

apresenta- se nas danças folclóricas que manifestam- se no carnaval. Evidenciando 

um arquétipo das manifestações do inconsciente coletivo, que aparecem como 

motivos universais, ou seja, repetem- se independente da época, ou cultura, as 

mandalas estão presentes em muitas outras culturas, como por exemplo, em 

tradições budistas e tibetanas, além das rosáceas de catedrais, etc.  

Como vimos, através de análise de algumas imagens, e com o estudo de 

algumas danças dos carnavais, podemos observar alguns dos conceitos analíticos 

junguianos.  

 
Imagem 35- Rei e Rainha no maracatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Disponível em http://wikidanca.net/wiki/index.php/Maracatu 

 

No caso da dança do maracatu, que também se faz presente no carnaval 

carioca, pode-se identificar um dos arquétipos, pois o maracatu é um baile de 

reisado, no qual realizam um cortejo, para homenagear a coroação do rei Congo, 

                                                        
15 Fonte: https://revistas.pucsp.br/index.php/ultimoandar/article/viewFile/13184/9709 (consultado em 05/03/2018) 

http://wikidanca.net/wiki/index.php/Maracatu
https://revistas.pucsp.br/index.php/ultimoandar/article/viewFile/13184/9709
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refletindo as antigas cortes africanas. Nesta dança vê-se a manifestação do 

arquétipo persona, que se refere às máscaras que vestimos para nos apresentar aos 

outros. Então vemos, nesta dança, escravizados que se fantasiavam com trajes de 

reis e rainhas, mostrando uma realidade que não condizia com a sua. 

Um dos conceitos observados numa das danças que apresentam- se no 

carnaval da Bolívia, foi o de Sombra, através das máscaras dos diablos na dança da 

Diablada.  

 
Imagem 36- A máscara da Diablada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Disponível em https://www.pinterest.se/pin/468796642449305483/ 
 

Quando pensamos ou falamos a palavra diabo, muitas vezes a associamos 

ao lado sombrio das coisas. Relacionando ao conceito de Sombra na psicologia 

junguiana, todos nós temos um “lado escuro”, com características desagradáveis e 

que desejamos esconder, mas se fantasiar de diabo é como se fosse fazer-se 

revelar, mostrando a sua própria sombra, aceitando-a e compreendendo algo que 

nem sempre é mal. 

No carnaval carioca há como costume alguns homens vestirem- se de mulher, 

comportamento por meio do qual é apresentado o arquétipo anima, isto é, a parte 

interior feminina da psique do homem. Homens vestem- se das mais diversas 

fantasias, até mesmo personagens como a Mulher Maravilha, a Miss Universo ou, 

simplesmente, usam roupas e acessórios femininos, representando também 

https://www.pinterest.se/pin/468796642449305483/
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gestualmente o jeito de ser mulher. A seguir inserimos uma imagem exemplificando 

o carnaval carioca, com um grupo de rapazes vestindo- se de bailarinas. 
 

Imagem 37- Manifestando a Anima 

 
 

 

 

 

 

 

 
Disponível em https://oglobo.globo.com/rio/blocos-de-carnaval/as-figurinhas-repetidas-de-todo-

carnaval-de-rua-7538212 
 

Na imagem a seguir, por seu turno, observa- se a dança Caporal e seus 

bailantes. Esta dança acontece no período do carnaval boliviano e em outras 

celebrações em outras épocas do ano também. Na dança Caporal, quando 

apresentam- se nas ruas no carnaval, homens e mulheres dançam separadamente, 

como eles mesmos definem: uma tropa de los machos e uma tropa de las cholitas. 

“Tropa”, neste caso, define- se uma espécie de “ala”. Nas suas vestimentas pode- se 

ver muitas modalidades expressivas como colagem, tecelagem, bordados, 

expressando símbolos e elementos da cultura andina.  

 
Imagem 38 - A manifestação do Animus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em https://twitter.com/activistacultur/status/628344294793986048 

https://oglobo.globo.com/rio/blocos-de-carnaval/as-figurinhas-repetidas-de-todo-carnaval-de-rua-7538212
https://oglobo.globo.com/rio/blocos-de-carnaval/as-figurinhas-repetidas-de-todo-carnaval-de-rua-7538212
https://twitter.com/activistacultur/status/628344294793986048
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   Outro conceito junguiano, o animus - a parte interior masculina da psique da 

mulher – está presente nesta dança, como exemplifica a foto abaixo. Há alguns 

anos, mulheres dançam na tropa de los machos, usando o mesmo traje que os 

homens, além do gestual masculino, usando passos marcantes. 

Esta foi uma dança que vivenciadas por três anos, não consecutivos, sendo 

que nos dois primeiros anos dançada na tropa de las cholitas, representando a 

figura da mulher andina, mas no terceiro ano – o último ano de promessa – optou- 

se por dançar na tropa de los machos. Os outros anos foram muito especiais e 

emocionantes, mas a “despedida”, dançando como homem no último ano de 

promessa, foi uma experiência onde nossa dança teve ainda mais garra e vigor. A 

dança dos homens por si só já tem passos marcantes, assim acredita- se que 

inconscientemente incorpora- se essa energia durante os ensaios e também no dia 

do desfile, já que os movimentos e os gestos são bem masculinos, como já 

assinalado. 

Há um elemento interessante que gostaríamos de apontar que é a profusão 

de cores vivas e vibrantes podendo significar uma forma de evidenciar e explicitar a 

alegria, elemento importante no carnaval. Assim, durante a catarse do carnaval, este 

elemento do inconsciente aflora nas expressões coloridas das fantasias e também 

nos movimentos da dança acompanhando a música ritmada na forma da batida do 

coração. 
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CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve como objetivo verificar similaridades expressivas e criativas 

presentes na dimensão arteterapêutica e nas práticas expressivas, do carnaval e, 

para tanto, foram utilizadas imagens dos carnavais da Bolívia e do Brasil e de 

minhas observações participantes, além de levantamento bibliográfico e do diálogo 

com a teoria junguiana. Pode-se considerar que, durante o carnaval, o inconsciente, 

ou melhor, manifestações do inconsciente afloram, já que é um momento de catarse, 

de inversões de papéis e de lugares sociais, no qual as pessoas podem manifestar 

comportamentos diferentes daqueles apresentados no cotidiano. A dança no 

carnaval não começa como um ato voltado para a própria dança, mas, sim, com a 

preparação das fantasias, da coreografia, dos instrumentos musicais. Assim, a 

preparação para o carnaval já é um momento onde algumas modalidades 

expressivas estão presentes e um arteterapeuta pode se fazer valer dessas 

situações e contextos culturais para observar os conteúdos simbólicos que emergem 

do inconsciente.  

A obra de Jung mostrou- se bastante proveitosa para observar esses 

elementos, uma vez que a mesma trabalha com a noção de inconsciente coletivo, 

presente nas pinturas de mandalas, enquanto que as fantasias estão relacionadas, 

por sua vez, aos arquétipos, assim como as danças revelam aspectos da persona, 

anima e animus, entre outros elementos da obra junguiana conceituais e símbolos 

sobre o processo de individuação. 

Não me dediquei aqui a observar o carnaval como um processo terapêutico 

em si, mas, sim, a identificar, nas danças expressas durante o carnaval através de 

alguns conceitos da psicologia junguiana e sobretudo na articulação das 

modalidades expressivas e na identificação dos elementos que afloram na 

preparação de fantasias e aspectos simbólicos, e no próprio dançar. Com esta 

monografia espera-se contribuir para o campo da arteterapia, pensando elementos 

posteriores de pesquisa como, por exemplo, a possibilidade de investigar- se a 

dança como uma linguagem terapêutica, ou a dança como elemento da terapia, já 

que ela nos proporciona a possibilidade de nos expressarmos. Acredito que a dança 

está presente na história humana desde seus primórdios como uma dimensão da 

expressão da vida em praticamente todas as culturas. A dança nos conecta ao 
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inconsciente coletivo que nos inunda, permitindo ao indivíduo expressar e 

compartilhar diversas dimensões do humano, produzidas em diferentes culturas. 

O período em quem dancei no carnaval da Bolívia (2005, 2007 e em 2015) foi 

praticamente uma pesquisa de campo, mesmo a minha família sendo da Bolívia. A 

história do carnaval, incluindo seu surgimento e a forma como evoluiu, nunca foi de 

meu conhecimento. Eu apenas tinha conhecimento das músicas e da forma de 

dançar através dos meus pais. Talvez, se eu não tivesse tido momentos como estes, 

nestes três anos, eu não saberia o quão importante é para algumas pessoas dançar 

no carnaval, já que é uma forma de cumprir promessas à padroeira da Cidade de 

Oruro. Dançar no carnaval e assistí- lo, para o meu olhar, foi como uma descoberta 

de uma cultura que eu já conhecia; mas que, por conhecê-la à distância, só me fez 

valorizá- la, e aprofundar- me ainda mais em minhas raízes. Culturalmente posso 

dizer que a Bolívia é um país muito rico, um povo que ainda mantém muitas 

tradições da cultura de seus antepassados – a cultura andina – mostrando isso 

através da indumentária e de suas músicas com ritmos folclóricos.  

Sobre o carnaval do Brasil, especificamente o do Rio de Janeiro, em 2014 

conheci um bloco que chama- se Bésame Mucho, que surgiu no carnaval carioca em 

2012, e com o qual identifiquei- me, já que grande parte de seu repertório é 

composto por músicas latinas, muitas das quais eu conhecia desde a minha infância. 

Mais conhecido por ser um bloco com ritmos latinos, algumas músicas tocadas pelo 

Bésame Mucho contêm, entretanto, arranjos com ritmos brasileiros, fazendo um mix 

de ciranda com funk, salsa com samba, ou até mesmo inversões de ritmos, como, 

por exemplo, um tango que se torna um baião. Com o interesse de aprender a tocar 

xequerê, comecei a fazer parte deste bloco e, assim, fiz o meu próprio instrumento. 

Vivenciando e tendo algumas experiências durante estes dois carnavais, de uma 

forma inconsciente, pratiquei grande parte das modalidades expressivas da 

arteterapia, como atividades de costura, bordado, customizando algumas roupas, 

pintura, neste caso a pintura facial, elaboração de fantasias e criação de acessórios 

usando a colagem.  

Além de tocar durante as apresentações, também se dança, já que o 

instrumento escolhido por mim, o xequerê, fornece essa mobilidade, e ao aprender a 

tocar este instrumento aprendi vários ritmos, e também me desenvolvi musicalmente. 

Na experiência de participação no bloco, também me encontro, pois identifico- me 

neste espaço híbrido e intercultural, uma vez que meus pais são bolivianos e eu 
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nascida no Rio de Janeiro. Assim, vejo neste coletivo musical, a possibilidade de me 

expressar seja tocando, ou dançando nessa mescla cultural em que me forjei.  

Essa aliança da música com a dança, para mim sempre criou uma das mais 

perfeitas combinações dentro de todas as artes. Algo que desde pequena, talvez 

tenha sido como um estímulo, gerando um sentimento mais profundo em relação à 

dança. Como meus pais trouxeram em suas bagagens a sua cultura andina, as 

suas raízes indígenas, e distantes  d a  f a mí l i a ,  e  d e  se u  p a í s  de  o r i g e m , 

essa herança foi ficando muito mais forte, solidificando e fortalecendo cada vez mais 

suas identificações com suas tradições e heranças culturais, onde a dança está 

presente de forma cotidiana. 

Acredito, assim, que as expressões de culturais no carnaval abrangendo 

dança, elaboração de fantasias e seus aspectos culturais podem revelar elementos 

importantes para a compreensão da dança como um instrumento complementar ao 

processo arteterapêutico. E este processo de autoconhecimento através das 

danças presentes no carnaval trará a possibilidade de desenvolver a 

criatividade, autoestima, autoconfiança, possibilitando um contato seguro consigo 

mesmo e com a sociedade. Hoje vejo e vivencio o carnaval de uma forma diferente, 

percebendo que através dessa manifestação cultural podemos nos desenvolver, 

expressando-nos através de variadas possibilidades e atividades criativas. Todas as 

atividades presentes no carnaval também estão presentes na arteterapia, como 

modalidades expressivas. O carnaval, através dos enredos que apresentam as 

escolas de samba na avenida ou das fantasias e danças dos foliões é o resultado 

de um processo criativo que dadas as similaridades constitui- se, de forma quase 

inconsciente, como se fosse um ateliê arteterapêutico e simbólico ao ar livre. 
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