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DESEJAR SER
O maior apetite do homem é
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RESUMO

O presente estudo monográfico aborda alguns aspectos simbólicos presentes nas
danças e cantigas de roda utilizadas no processo arteterapêutico, durante
acompanhamento de grupo de mulheres portadoras de alterações psicossomáticas.

Palavras-chave: arteterapia – danças – cantigas de roda – mulheres –
psicossomática.

ABSTRACT

The presente monographic study approaches some symbolic aspects present in the
dance and nursery rhymes used in the art therapeutic process during the
accompaniment of group of women with psychosomatic alterations.

Keywords: art therapeutic – dance – nursery rhymes – women – psychosomatic.
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APRESENTAÇÃO

Imagem 1 – O começo

Acervo pessoal da autora

Quero saber quantas estrelas tem no céu
Quero saber quantos peixes tem no mar
Quero saber quantos raios tem o sol
Eu só desejo é a luz do seu olhar
Não sei meu amor
Não sei, eu não posso falar
Só sei meu amor
Foi na ciranda
Que aprendi a te amar
(Ciranda do Amor- Lia de Itamaracá)

Contam que, com alguns meses de nascida, meus pais nutriram-me com
tantos alimentos coloridos que eu soltava tinta das mãos. Acho que foi assim que
tudo começou: corpo, cor e, sobretudo, histórias. Minha família sempre contou
muitas histórias: dos nossos antepassados, da origem dos nossos sobrenomes, das
escolhas dos nomes, de fatos marcantes, de como nossas casas foram construídas,
histórias que foram passando de geração a geração. E eu morei por muitos anos em
uma casa cheia de gente: tios, tias, primos, avô, avó, e cresci ouvindo todas essas
histórias, algumas de dor, outras de amor. Os objetos de decoração nas paredes
azuis da sala de jantar da minha casa também pareciam contar-me muitas coisas,
havia máscaras enormes, carrancas com expressões engraçadas, casinhas
entalhadas em madeira de taco, imagens de santos, foto da negra Anastácia,

21

borboletas de gesso.
Meu pai gostava de desenhar e de tatuar pessoas, mas deixou suas
habilidades com o desenho de lado quando eu ainda era criança. Sempre foi um
homem muito criativo, compôs uma canção de ninar para mim e para minha irmã,
que hoje eu canto para meu filho. Minha mãe é artesã, há anos confecciona lindas
bonecas de pano bem coloridas e fantoches. O chão da nossa casa vivia repleto de
retalhos e de pedaços de fitas, de linhas e de lãs de todas as cores. E no sofá da
sala, a família dividia o espaço com suas bonecas de todos os tamanhos para
assistir novelas.
Cresci usando a arte como ferramenta para expressar o que eu sentia e quem
eu era. Na adolescência, fiz colagens na porta do meu quarto, em cadeiras e em
bancos da casa. Escrevi músicas, poemas e histórias nos meus diários.
Confeccionei roupas para mim e também decorei sapatos. Fiz desenhos de rostos
de pessoas amadas, modelei com argila, fiz bonecas, uma infinidade de coisas.
Quando chegou a hora de decidir que faculdade eu ia fazer, escolhi nutrição,
pois achava bonito o cuidar da saúde do outro por meio da alimentação, mas não
acreditava que era realmente esse caminho que iria seguir, e não passei no
vestibular. Fiquei muito triste e desisti do curso. Nessa época, precisei de
acompanhamento terapêutico e minha terapeuta emprestou-me muitos livros. Foram
anos lendo e vivendo muitas histórias, anos de grandes transformações, até que
decidi fazer vestibular para Letras e passei. E, então, fui estudar grego na UFF, mas
dois anos depois pedi transferência para o curso de francês.
Fui professora de francês por sete meses apenas, pois em 2009, ano em que
me formei, fui chamada para assumir o cargo de agente administrativo no Hospital
Federal de Bonsucesso, por ter sido aprovada em um concurso público realizado
pelo Ministério da Saúde em 2005. No entanto, a experiência de ser professora de
língua estrangeira, ainda que por curto tempo, foi muito enriquecedora. Guardo com
carinho e saudades as lembranças das minhas primeiras aulas e os rostos dos meus
primeiros e únicos alunos.
Em 2010, saí de casa e me casei. E em 2011, engravidei. Então, de 2009 a
2011 minha vida passou por muitas mudanças e foi, portanto, um período intenso de
adaptação, de reorganização e de novos aprendizados.
Até que em 2015, senti que era hora de voltar a estudar, mas não sabia
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exatamente o quê. E, enquanto não descobria, passei meses desenhando, bordando
e, sobretudo, brincando com meu filho quando chegava do trabalho e nos finais de
semana.
Nesse mesmo ano, estavam na moda os livros de colorir. E, pesquisando
alguns desenhos desses livros na internet, descobri as mandalas e fui pesquisar
sobre essas belíssimas formas circulares. E assim, deparei-me com textos falando
sobre Jung e fiquei muito interessada em seus estudos, e comecei a buscar textos e
trabalhos de psicologia analítica na internet. E conforme eu clicava em um link,
outros links iam surgindo, até que eu cheguei ao site da clínica POMAR e li a palavra
Arteterapia e fiquei muito atraída por essa combinação: arte e terapia, ambas tão
especiais em minha vida.
Fiz minha inscrição na clínica em um curso de iniciação para entender melhor
o que era Arteterapia com abordagem Junguiana. E, após esse curso, tive certeza
de que havia encontrado algo que eu realmente desejava estudar e que tinha muitas
relações com a minha vida pessoal. Iniciei o curso de pós-graduação em Arteterapia
em 2016 e desde então senti- me em um lugar especial e acolhedor.
A ideia de realizar esse trabalho falando sobre cantigas e dança de roda
surgiu durante a realização de uma atividade da disciplina Arteterapia: Métodos,
Projetos e Processos, onde era preciso representar de forma plástica com
linguagem expressiva de livre escolha um "Portal para a Imaginação". Ao pensar
sobre esse portal, quis representá-lo por meio de uma imagem de dança de roda.
Escolhi essa imagem porque, durante o estágio realizado com mulheres portadoras
de lúpus e de outras alterações psicossomáticas, ao vê-las tão tristes e fragilizadas,
senti, já no segundo encontro, um forte desejo de abrir e de fechar as sessões de
arteterapia formando um círculo, e cantando cantigas de roda com elas. No começo
tive muitas dúvidas se o dançar em círculo era adequado para as mulheres do grupo
já que o lúpus lhes causava muitas dores no corpo, e algumas dificuldades em se
movimentarem. Entretanto, com o passar do tempo, fui observando que a roda
resgatava memórias da infância e que elas movimentavam-se e dançavam, ainda
que timidamente, sem queixarem-se de dor e que os encontros eram encerrados
sempre com muitos sorrisos e algumas relatavam-me que iam para casa "com a
música na cabeça" e quando a dança com cantigas de roda não acontecia, algumas
delas questionavam a razão.
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Deste modo, entendi que realizar a dança com cantigas de roda nas sessões
de arteterapia era um ritual importante para essas mulheres, por ser uma atividade
lúdica que lhes resgatava memórias afetivas de uma época em que a doença ainda
não era conhecida por elas, por não ser uma atividade que causasse qualquer
desconforto físico e emocional para esse grupo e por servir como uma forma de
meditar a partir do movimento da dança, já que algumas participantes tinham uma
grande dificuldade em meditar por meio de atividades mais introspectivas, como
fechar os olhos, ou se concentrar na própria respiração.
Assim, a dança com cantigas de roda passou a ser utilizada como um portal
para a imaginação, abrindo e/ou fechando muitas sessões de arteterapia do estágio
e seus efeitos positivos suscitaram em mim o desejo de pesquisar mais a fundo
sobre o tema e suas contribuições para o acompanhamento arteterapêutico.
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INTRODUÇÃO
Imagem 2 ─ Ciranda

Disponível em: http://dancasderoda.blogspot.com.br/2012/06/historia-e-presenca-de-dancaspopulares.html

As danças e cantigas de roda, também chamadas de brincadeiras de roda,
são manifestações da cultura popular, são parte de uma tradição oral passada de
geração a geração e vivenciadas, sobretudo, pelas crianças nos quintais, nas ruas,
nos pátios de escolas e etc. Em geral, possuem melodias e ritmos simples, podendo
ser coreografadas ou não, e, embora sofram algumas variações de uma região para
outra, apresentam um vocabulário também simples.
Sabe-se que a música, de um modo geral, tem um grande poder de suscitar
memórias afetivas, mas no caso das cantigas de rodas, além de proporcionar
lembranças da época da infância, quando entoadas, promovem também um resgate
da identidade e um sentimento de pertencimento, visto que fazem parte do
patrimônio cultural de um povo.
Além disso, as cantigas de roda, assim como suas danças, são repletas de
conteúdos simbólicos que podem ser utilizados como bússola para a compreensão
das diferentes manifestações do sentimento humano.
Deste modo, quando essas manifestações populares perdem espaço na
sociedade, aos poucos caem no esquecimento toda riqueza e sabedoria popular e a
possibilidade de rever o passado e de refletir sobre novos rumos possíveis para a
sociedade.
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Por ser uma produção popular, transmitida pela oralidade, as cantigas de
roda, diferente das canções ditas eruditas e estudadas nos meios acadêmicos, são a
forma de expressão mais genuína de um povo.
A preservação das manifestações folclóricas é, portanto, importante para
manutenção da saúde de um povo. Além disso, quando as crianças entoam
melodias folclóricas, é perceptível que movimentam-se através delas com certa
alegria e vitalidade e que, mesmo os adultos trazem em sua memória algumas
dessas canções como boas recordações.
O objetivo desse estudo é verificar algumas das manifestações simbólicas
presentes nas danças e cantigas de roda que foram utilizadas na abertura e no
fechamento das sessões de Arteterapia, em um determinado grupo arteterapêutico
de mulheres portadoras de alterações psicossomáticas, e algumas das contribuições
destes símbolos para o desenvolvimento do processo criativo, e facilitação do
processo arteterapêutico.
E a questão principal deste presente estudo é: De que maneira o uso de
danças e cantigas de rodas e seus conteúdos simbólicos podem contribuir para o
processo Arteterapêutico de um grupo de mulheres portadoras de doenças
psicossomáticas?
Esta pesquisa é baseada nos pressupostos de modelo bibliográfico de
pesquisa, ilustrada por alguns aspectos do trabalho realizado durante o período de
estágio com mulheres portadoras de alterações psicossomáticas.
A monografia está dividida em quatro capítulos: o capítulo 1 aborda o conceito
de folclore, destacando a importância da dança e cantigas de roda brasileiras, que
são aprendidas desde a infância e passadas de geração a geração. O capítulo 2 faz
uma breve abordagem sobre os conceitos de doenças que foram surgindo ao longo
da história, atentando, sobretudo, para a compreensão da doença sob o olhar da
medicina psicossomática. O capítulo 3 apresenta algumas definições e conceitos
básicos da Arteterapia e de sua abordagem Junguiana. E o capítulo 4, aborda
alguns aspectos simbólicos presentes nas danças e cantigas de roda utilizadas
durante o acompanhamento arteterapêutico de um grupo de mulheres portadoras de
alterações

psicossomáticas.

Ao

final,

encontram-se

as

conclusões

recomendações para ampliação de futuras pesquisas sobre este tema.

e

as
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CAPITULO 1
FOLCLORE, DANÇAS E CANTIGAS DE RODA

Imagem 3 ─ Dança de roda

Disponível em: http://transitodenoticias.blogspot.com.br/2011/02/familia-dumont-reproduzcandido.html

E a gente canta
E a gente dança
E a gente não se cansa
De ser criança
A gente brinca
Na nossa velha infância...
(Velha Infância, Tribalistas)
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Nas danças e cantigas de roda, um grupo de pessoas, crianças ou adultas,
juntam-se, dão-se as mãos e formam uma roda entoando canções simples, mas
poéticas e lúdicas, repletas de conteúdos simbólicos. Estes aspectos contribuem
para a promoção da socialização, estimulam a consciência corporal, auxiliam o
desenvolvimento do senso rítmico e propiciam a expressão de valores e formas de
pensar que estão refletidos nas letras das cantigas.
Os participantes precisam tocar as mãos de outros participantes, ficam lado
a lado, mas também se olham frente a frente, conforme a roda vai girando. Cantam
juntos e, dependendo da cantiga, cada participante precisa apresentar-se ao centro
da roda para realizar alguma coreografia, ou alguma atividade, exigindo desinibição
do participante que irá apresentar-se, e dos demais o senso de acolhimento e de
respeito. Além disso, as danças e cantigas de roda promovem o espírito cooperativo
e a organização coletiva, sem os quais não acontecem de forma harmônica e
integrativa.

1.1 O QUE É FOLCLORE?

Imagem 4 ─ Cazumba

Disponível em: http://portudoounada.blog.br/cazumba-simbolo-do-sao-joao-do-maranhao/
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De acordo com a ‘Carta do Folclore Brasileiro’, elaborada pela Comissão
Nacional de Folclore em 1951:
Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado
nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de
sua identidade social. Constituem-se fatores de identificação da
manifestação folclórica: aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade,
funcionalidade. Ressaltamos que entendemos folclore e cultura popular
como equivalentes, em sintonia com o que preconiza a UNESCO. A
expressão cultura popular manter-se-á no singular, embora entendendo-se
que existem tantas culturas quantos sejam os grupos que as produzem em
contextos naturais e econômicos específicos. (Disponível em:
http://www.fundaj.gov.br/geral/folclore/carta.pdf Acessado em 28/04/2018).

A UNESCO é uma organização internacional que busca salvaguardar essas
manifestações culturais de um povo, transmitidas entre as gerações pela oralidade
ou pelo gestual, chamadas de Patrimônio Cultural Imaterial do país:
É amplamente reconhecida a importância de promover e proteger a
memória e as manifestações culturais representadas, em todo o mundo, por
monumentos, sítios históricos e paisagens culturais. Mas não só de
aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Há muito mais, contido
nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em
diversos outros aspectos e manifestações, transmitidos oral ou
gestualmente, recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. A
essa porção imaterial da herança cultural dos povos, dá-se o nome de
patrimônio
cultural
imaterial.
(Disponível
em;
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangibleheritage/ Acessado em 28/04/2018).

No Brasil, o principal folclorista, ou seja, estudioso do folclore, foi Luís da
Câmara Cascudo, para o qual, “o folclórico decorre da memória coletiva, indistinta e
contínua” (2006, p.22), O autor explica que nem toda produção popular é folclórica,
pois para uma produção ser Folclore é preciso que apresente quatro características:
antiguidade, persistência, anonimato, oralidade. Devendo haver certa dificuldade em
identificar-se a autoria e a época da produção. Para melhor entender, o autor cita a
explicação de Augusto Raul Cortazar sobre o processo de descaracterização de
uma produção para que ela seja considerada folclórica:
1

Uma generación acoge com simpatia uma obra de um autor dado, que
puede ser famoso o desconocido para la mayoría. Encuentra en esa obra

1

Tradução livre da autora
Uma geração acolhe com simpatia uma obra de algum autor, que pode ser famoso ou desconhecido
para a maioria. Encontra nessa obra de arte ecos do que canta, sente e crê ser a própria alma, e a
transmite à geração seguinte como algo conquistado e próprio. Nesse trânsito do material artístico
evapora-se o nome do autor. E mais além. Se algum rastro de erudição ou artifício denunciaram sua
origem, o legado vai purificando-se nessas sucessivas transmissões. Vai omitindo, para concentrar
seu poder emocional e sugestivo, como no romance do Conde Arnaldos, vai substituindo versos,
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de arte ecos de lo que canta, siente e cree su propia alma, y ala transmite a
la generación siguiente como cosa conquistada y propia. En esse tranvasar
de la materia artística se ha evaporado el nombre del autor. Y más aún. Si
algún rastro de cultismo o artificio denunciara su origen, el legado va
purificándose en esas sucesivas transmisiones. Ya omitiendo, para
concentrar su poder emocional y sugestivo, como en el romance del conde
Arnaldos, ya sustituyendo versos, expresiones o passajes rebuscados y
obscuros, o ya, finalmente, com glosas y añadidos. A fuerza de ser llevada
em la corriente, adquiere, como las piedras del Arroyo, tersura y suavidade.
Ha entrado entonces de lleno em los domínios del Folklore. (CORTAZAR
apud CASCUDO, 2006, p. 23).

São exemplos de manifestações folclóricas: lendas e mitos, folguedos,
danças populares, cantigas de roda, artesanato, brincadeiras, comidas típicas,
medicina popular etc.
O termo folclore também vem sendo utilizado de forma pejorativa por alguns
grupos de pessoas, significando, neste contexto, mentira, algo fantasioso, de pouco
valor, o que demonstra a resistência e o preconceito que ainda persiste na
sociedade no que diz respeito à sabedoria popular, ao conhecimento que os
indivíduos recebem de seus ancestrais e transmitem aos seus descendentes.

1.2. DANÇAS E CANTIGAS DE RODA

As danças e cantigas de roda que existem no Brasil, também chamadas de
brincadeiras-de-roda, são exemplos de manifestações folclóricas. Sabe-se que
possuem origem portuguesa, francesa e espanhola, mas suas autorias e as épocas
em que foram produzidas são desconhecidas, sendo, portanto, transmitidas e
preservadas oralmente graças à aceitação coletiva.
De acordo com Cascudo sobre as rodas infantis:
As rodas infantis guardam em geral a forma lusitana, com que chegaram
aqui, embora variadas e deformadas.[...] Numerosas são as nossas
cantigas de roda, várias delas dançadas, em passos mínimos. Hoje já
muitas caíram no esquecimento, mas nelas têm perdurado, através do
tempo, numa constância que não tem tido as outras modalidades populares,
as expressões originárias, a despeito de serem cantadas, metidas umas
dentro das outras, e com as mais curiosas deformações das letras, pela

expressões ou passagens rebuscadas ou obscuras, A força de ser levada na corrente, adquire como
as pedras do Rio, ternura e suavidade. Entrou então pleno, nos domínios do folclore.
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própria inconsciência com que são proferidas as palavras pelas bocas
infantis. (2012, p.617).

Transmitidas oralmente de geração a geração e, embora condicionadas a
alguns padrões que são aceitos pelo povo, observa-se que é comum encontrarmos
uma cantiga com mesma melodia, mas com versões diferentes, o que nos leva a
refletir que a cantiga de roda possui uma finalidade, visto que ela está sempre sendo
adaptada ao ambiente onde se propaga. Segundo Cascudo (2012, p. 304), o folclore
além de conservar e de repetir alguns padrões, também “remodela, refaz ou
abandona elementos que se esvaziaram de motivos ou finalidades indispensáveis à
determinadas sequências ou presença grupal.”.
A maioria das cantigas infantis brasileiras apresenta compasso binário
simples, mas há também cantigas em ternário, quaternário e mesmo quinário.
Frequentemente,

as

melodias

apresentam

repetição,

tônica

e,

raramente,

apresentam modulações.
É uma criação artesanal e comunitária, transmitida e preservada oralmente
graças à aceitação coletiva e, diferente das músicas consideradas eruditas, não tem
preocupação com o rebuscamento ou com o aperfeiçoamento, uma vez que não tem
finalidade comercial.
Nas cantigas de roda encontram-se referências a alguns aspectos e valores
de uma sociedade de uma determinada época, bem como suas ideologias e
identidades. Alguns desses valores sociais sofrem mudanças com o passar dos
anos.
Atualmente, observa-se que as cantigas vêm sendo muito utilizadas nas
escolas, sobretudo durante o período de educação infantil, para fins pedagógicos e
também por se reconhecer seus benefícios em termos de socialização. No entanto,
tem havido também muita discussão em torno das letras de algumas cantigas. Muito
tem se questionado se as cantigas conhecidas incentivam as crianças à violência ou
se, ao contrário, contribuem para o seu fortalecimento e amadurecimento, visto que
trazem temas que fazem parte do cotidiano. Observam-se muitos grupos que
propõem mudanças nas letras por considerarem-nas violentas e agressivas, criando
outras versões como, por exemplo, na cantiga “Atirei o Pau no Gato”, cuja versão
original é:
Atirei o pau no gato
Mas o gato
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Não morreu
Dona Chica
Admirou-se
Do berro
Que o gato deu

A versão atualmente defendida por alguns é:
Não atire o pau no gato
Porque isso
Não se faz
O gatinho é nosso amigo
Não devemos maltratar
os animais
(Disponível em: http://gestaouniversitaria.com.br/artigos/cantigas-de-roda-ganham-novas-versoes
Acessado em 02/02/2018).

Apesar das críticas, das reflexões e das novas propostas de letras que vêm
surgindo, o fato é que ao entoar as cantigas de roda, o canto e o movimento de
dança em roda, que estão totalmente interligados, suscitam alegria e mobilizam forte
energia vital nos participantes.
Além disso, quando um grupo de crianças canta e dança essas cantigas,
resgata elementos do passado, trazendo para o presente, elementos culturais de um
povo, simbolicamente representados nas letras das canções.
“Neste processo a criança tem a possibilidade de transformar o desconhecido
em conhecido, o inexplicável em explicável, e reforçar ou alterar o mundo. Pode
levantar

questões,

discutir,

inventar,

criar,

transformar.”

(HELLER,

apud,

MICHAHELLES, 2011, p. 8).
E quando um grupo de adultos resgata essas cantigas, estes não só entram
em contato com suas ancestralidades, como também com imagens e emoções,
tornando suas lembranças da infância, sejam boas ou ruins, presentes novamente,
propiciando um encontro com sua criança interior.
De acordo com Jung, reencontrar a criança interior é uma possibilidade de
vivenciar o processo de individuação:
Em todo adulto espreita uma criança – uma criança eterna, algo que está
sempre vindo a ser, que nunca está completo, e que solicita cuidado,
atenção e educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana
que quer desenvolver-se e tornar-se completa. (JUNG apud GRACI, 2017,
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s/p Disponível em: http://ipacamp.org.br/2017/07/14/a-eterna-crianca-autoestima-e-individuacao/ Acessado em 28/04/2018).

De um modo geral, pode-se dizer que a importância desse resgate, seja
pelas crianças ou pelos adultos, está no fato de que olhar o passado promove
melhor compreensão dos conteúdos presentes e uma construção mais consciente
do futuro.
Imagem 5 ─ Brincadeira de roda

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/399553798169747453/

1.3 ALGUMAS DANÇAS DE RODA NO BRASIL

Danças de roda são danças folclóricas de uma região, que compreendem
elementos históricos formadores da cultura popular. A roda é a mais primitiva forma
de dança coletiva. Segundo Cascudo (2006, p.616):
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Danças de roda eram conhecidas pelos indígenas. Portugueses e africanos
trouxeram as suas. Nenhuma novidade de maior porque a informação das
danças de roda é milenar. A primeira dança humana, expressão religiosa
instintiva, a oração inicial pelo ritmo, deve ter sido em roda, bailado ao redor
de um ídolo. Desde o paleolítico vivem os vestígios das pegadas em círculo
em cavernas francesas e espanholas.

Desde os primórdios, o ser humano reúne-se em grupo formando um círculo
seja para contar histórias, para cantar e para dançar em celebração às estações do
ano, para saudar o sol, a chuva, para promover rituais de cura.
Imagem 6 – Cerâmica Serra da Capivara

Acervo pessoal da autora

No círculo não há hierarquia, as pessoas entreolham-se, aproximam-se
fisicamente, estreitam os laços de confiança e o espírito de cooperação.
No Brasil as danças de roda mais conhecidas são:
1.3.1 Ciranda: Música e dança típica de Pernambuco, mais comum na região
de Itamaracá e que teve origem nos cantos entoados pelas mulheres de pescadores
que esperavam seus maridos voltarem do mar. Na ciranda, um grupo de pessoas se
reúne em praças ou nas praias e formam uma grande roda coreografada pelas
cirandeiras, ou cirandeiros. Os integrantes dançam e cantam ao som de
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instrumentos de percussão. O ritmo, quaternário simples, é lento e fortemente
marcado pela zabumba.
Imagem 7: Ciranda na praia

Disponível em: http://www.geocities.ws/polemicas_2000/ritmos/ciranda/ciranda.htm

1.3.2 Carimbó: O nome deve-se ao atabaque, tambor, de origem africana,
utilizado neste estilo musical. Surgiu nos arredores de Belém e na Ilha de Marajó.
Sofreu repressão por séculos tendo sido proibida a partir de 1880, devido à sua
origem indígena e influência negra. Ela é dançada em pares (influência portuguesa),
sendo duas fileiras de homens e mulheres. Quando a música começa, os homens
vão em direção às mulheres batendo palmas; formam-se, então, os pares que giram
em torno de si e, simultaneamente, vão formando uma grande roda que gira no
sentido anti-horário.
Imagem 8: Carimbó

Disponível em: http://www.terrabrasileira.com.br/folclore2/e21carimb.html

1.3.3 Quadrilha: Do francês quadrille, é uma dança que tem sua origem em
Paris, e que abria os bailes das cortes da Europa no século XIX. Veio para o Brasil
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pela Corte Imperial Portuguesa no Rio de Janeiro, e popularizou-se em diversas
regiões do Brasil, tanto nas cidades, quanto nos campos, adaptando-se a alguns
costumes brasileiros. Está sempre presente nas festas juninas em comemoração
aos dias dos santos católicos: São João, São Pedro e Santo Antônio.
Segundo Cascudo:
A quadrilha não só se popularizou, como dela apareceram várias derivadas
no interior. Assim a “quadrilha caipira”, no interior paulista, o “baile “sifilito”
na Bahia e Goiás, a “saruê” (deturpação de “soirée) no Brasil Central e, por
ventura, a mais interessante dentre todas elas, a “mana-chica” e suas
variantes em Campos. (2012, p.588).

Junto com a dança, herdou-se alguns termos derivados do francês, tais como:
anavan (en avant): a fila das damas e a dos cavalheiros vão para frente e se
encontram, anarriê (en arrière) as filas retornam à sua posição, alavantú (en avant
tous): todos os casais vão para frente.
A quadrilha é, geralmente, realizada em lugares abertos. Seu símbolo
principal é a fogueira, que era utilizada pelos povos que viviam nos campos da
Europa para homenagear os deuses da fertilidade, em agradecimento pelas fartas
colheitas e pelo fim do inverno.
A dança tem muitos movimentos e coreografias: o túnel, caminho da festa,
coroa de flores, caracol, a grande roda, etc. É uma dança de pares, e o par que guia
a dança é formado pela noiva e pelo noivo, visto que a quadrilha geralmente encena
um casamento de brincadeira, o casamento na roça. Os instrumentos musicais
normalmente utilizados na quadrilha são: zabumba, triângulo, sanfona, pandeiro,
violão e cavaquinho.
Imagem 9: São João na Roça (Lourdes de Deus)

Disponível em: https://jornalggn.com.br/noticia/festa-junina-quadrilha-e-cultura-popular-nordestina

36

1.3.4 Samba de roda: Incluído, em 2008, pela UNESCO na Lista
Representativa do Patrimônio Imaterial da Humanidade, o Samba de roda é um tipo
de música e dança praticado principalmente por afro-brasileiros da região do
Recôncavo Bahiano. A dança é organizada na forma circular. Um dos movimentos
mais característicos é a umbigada.
De acordo com Cascudo:
A umbigada veio para o Brasil com os escravos bantos. No Congo e sertões
ao norte do Ambriz, o convite é a vênia, batida de pé ou rápida saudação.
Em Angola, há as duas formas, a batida de pé diante da pessoa convidada
(o final do bailado de Lumina) e a umbigada, semba, registrada por Alfredo
de Sarmento, Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens. (2012, p. 706)

O encontro de umbigos é um convite utilizado pelos dançarinos para convidar
o participante do sexo oposto para o centro do círculo, ou para tirá-lo de dentro dele.
Cascudo cita um documentário de Alceu Maynard Araújo de 1952, no qual ele
informa que trata-se de uma dança do ritual de procriação. (ibidem)
Seus praticantes são chamados de sambadores e sambadeiras. E é diferente
das Rodas de Samba comuns em algumas capitais brasileiras como Rio de Janeiro.
Os instrumentos utilizados são: o atabaque, violão, reco-reco, ganzá e viola.
Imagem 10 ─ Umbigada (Samba de Roda)

Disponível em: http://arodadosbrincantes.blogspot.com.br/2012/03/dancas-de-umbigada.html

Para Cascudo, a umbigada influi em algumas danças populares em Portugal
como: Vira, Cana-verde, Sarapico, etc. (ibidem)
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1.3.5 Dança da Capoeira: luta criada pelos escravos, brutalmente trazidos da
África para o Brasil em navios negreiros, disfarçada em danças e jogos.
Como os escravos africanos não possuíam armas para se defender dos
inimigos, - os feitores, os senhores de engenho -, movidos pelo instinto
natural de preservação da vida, descobriram em si mesmos a sua arma, a
arte de bater com o corpo, à semelhança das brigas dos animais, suas
marradas, coices, saltos e botes. Aproveitaram ainda suas manifestações
culturais trazidas da África, suas danças, cantigas e movimentos. Dessa
forma nasceu o que hoje chamamos de capoeira. (AREIAS apud
FONTOURA E GUIMARÃES, 2002, p. 143 Disponível em:
eduem.uem.br/ojs/index.php/reveducfis/article/download/3712/2553
Acessado em 29/04/2018).

Os instrumentos musicais como: berimbau berra-boi, berimbau gunga e
berimbau viola e outros instrumentos como: atabaque, agogô e pandeiro, dão ritmo
aos movimentos, ajudando a conduzir a capoeira e são utilizados na orquestra que
organiza-se em forma circular, enquanto os capoeiristas vão de dois em dois ao
centro da roda para “jogar” a capoeira e os demais permanecem na roda batendo
palmas e respondendo ao refrão das músicas, conduzidas pelo mestre de capoeira.
De acordo com a UNESCO:
A Roda de Capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira –
simultaneamente, uma luta e uma dança –, que pode ser interpretada como
uma tradição, um esporte e até mesmo uma arte. [...] A roda de capoeira é
um lugar onde o conhecimento e as habilidades são aprendidas por
observação e imitação. Também funciona como uma afirmação de respeito
mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, além de promover a
integração social e preservar a memória da resistência à opressão histórica.
(Disponível
em:
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/worldheritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/capoeira/
Acessado
em
29/04/2018)
Imagem 11 ─ Roda de capoeira

Disponível em: http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/festival-araruamense-de-capoeira
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1.3.6 Dança do Pau-de-fita: É uma dança folclórica trazida para o Brasil pelos
portugueses e espanhóis. Nesta dança, os participantes dançam em torno de um
mastro florido, que fica no centro da roda, e onde fica a maioria das fitas. Os
dançarinos seguram as pontas das fitas e movimentam-se de modo a trançar as fitas
e, posteriormente, vão desfazendo o trançado de fitas. A dança representa o ciclo da
árvore. Os instrumentos normalmente utilizados são: acordeão, violão, cavaquinho e
pandeiro.
Imagem 12 ─ Pau-de-fitas

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EkYx7dZvSMg

1.3.7 Danças indígenas: As danças indígenas são manifestações culturais
de diferentes grupos e de extrema importância para essas etnias, nos seus rituais e
crenças.
O índio dança para celebrar atos, fatos e feitos relativos à vida e
aos costumes. Dançam enquanto preparam a guerra; quando voltam
dela; para celebrar um cacique, safras, o amadurecimento de frutas, uma
boa pescaria; para assinalar a puberdade de adolescentes ou homenagear
os mortos em rituais fúnebres; espantar doenças, epidemias e outros
flagelos.
(GASPAR,
2011
Disponível
em:
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar./index.php?option=com_conten
t&id=839:dancas-indigenas-do-brasil Acessado em 29/04/2018).

Segundo Cascudo, “A documentação do Brasil do séc.XVI referente às
danças indígenas é o círculo, com os pajés defumando os guerreiros, transmitindolhes o espírito de coragem.” (2012, p. 252).
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Um exemplo de dança ritualística indígena que acontece em movimentos
circulares é o Toré que é considerado um símbolo de resistência e de união entre os
povos indígenas da região nordeste do Brasil. As pisadas e os cantos são marcados
pelo som do Maracá (chocalho), instrumento sagrado feito de cabaça seca, oca,
onde colocam-se pedras ou sementes.

O Toré é formado não só por dança e

música, como também pela ingestão da bebida Jurema, e transe mediúnico.
Imagem 13 ─ Ritual do Toré

Disponível em: https://indiospotiguaraparaibaemfoco.blogspot.com.br/2015/05/comemoracao-do-diado-indio-2015.html

1.4. DANÇAS CIRCULARES SAGRADAS
É um movimento que teve como principal representante o alemão/polonês
Bernhard Wosien, pedagogo da dança, pintor e desenhista, que dedicou-se a
realizar uma coletânea de danças étnicas, e que as ensinou pela primeira vez em
1976 para os residentes da Comunidade de Findhorn, na Escócia. No Brasil,
popularizou-se com Carlos Solano, considerado o primeiro instrutor de dança
circular sagrada no país.
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Imagem 14 ─ Bernhard Wosien

Disponível em: https://carmelourso.files.wordpress.com/2011/03/bernhard-wosien-1908-1986.jpg

Desde os primórdios, o ser humano reúne-se em círculo em torno do fogo ou
de outros objetos considerados sagrados para realização de um ritual ou uma
celebração; pode-se dizer, então, que este movimento realiza um resgate de rituais
ancestrais.
Músicas (tradicionais ou contemporâneas), gestos, movimentos e ritmos de
diversos povos são resgatados na roda e podem ser utilizados por diferentes
pessoas, de diferentes idades e culturas, o que promove a aceitação e o respeito à
diversidade.
Imagem 15 ─ Grupo de Dança Circular Sagrada

Disponível em: https://carmelourso.files.wordpress.com/2011/03/danza-circular-pablo-karp.jpeg

Ao darem as mãos e realizarem movimentos circulares, os integrantes
estabelecem uma conexão consigo mesmo e com o universo, pois todo ele está em
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movimento e em constante transformação, bem como o pequeno universo que
somos nós: nossas células, nossos pensamentos.
Imagem 16 ─ Tudo é movimento

Disponível em: http://cesardi.com.br/wp-content/uploads/2016/05/Star-trails-in-Singapore-Sky1640x427.jpg

[…] quando surgimos no espaço e nele nos movimentamos, temos que
dar passos. A escola de dança é a escola do caminhar. O fluxo contínuo
da corrente do tempo recebe através do contato do pé um compasso.
Através dos passos determinamos uma medida de tempo e ao mesmo
tempo uma medida no espaço. O passo torna mensurável, de acordo com a
música, o ato da dança no espaço e no tempo, vivenciável e possível de
ser repetido. O nosso pensamento aprende com o pé a acertar o passo,
e assim construímos uma coluna entre o céu e a terra. (WOSIEN apud
GIRAFLOR,
2006,
s/p,
Disponível
em:
http://www.dancascirculares.org/dancas-circulares/
Acessado
em:
22/11/2017).
Segundo o site Giraflor Danças Circulares, alguns dos benefícios da prática
das Danças Circulares seriam:

• Ampliar a percepção a atenção e a concentração;
• Promover a identificação e a empatia com os outros
• Despertar a musicalidade; ritmo, leveza e flexibilidade;
• Trabalhar as habilidades interativas e de grupo;
• Incentivar o indivíduo a expressar o que ele tem de melhor;
• Desenvolver a capacidade de intimidade interpessoal
• Compreender a dança como forma de expressão não verbal;
• Viabilizar o autoconhecimento e a expressão individual e coletiva.
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• Possibilitar a comunicação humana através do diálogo corporal. (2006, s/p
Disponível em: http://www.dancascirculares.org/dancas-circulares/
Acessado em 29/04/2018)
Imagem 17 ─ Dança circular

Disponível em: https://carmelourso.wordpress.com/2011/03/18/

A dança pode ser uma forma de meditar em movimento, uma vez que exige
concentração, foco e atenção aos movimentos. Em grupo, aproxima as pessoas não
só fisicamente, como mental, emocional e espiritualmente. Aumenta a autoestima e
a autoconfiança. Libera a serotonina, promovendo sensação de alívio, melhorando o
sono e o humor.
Imagem 18 ─ Mandala humana

Disponível em: https://www.brilio.net/wow/12-gaya-selfie-unik-yang-bikin-kamu-makin-ngehits-beranicoba-160405j.html
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Observa-se, portanto que as danças e cantigas de roda têm grandes efeitos
terapêuticos uma vez que integram música, corpo e emoção, trabalhando com o
canto, o movimento corporal e o resgate de vivências ancestrais.
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CAPÍTULO 2
O FEMININO E AS DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS

Imagem 19 – O Sagrado feminino

Disponível em: http://deserepressey.com/gallery-view/sacred-circle-goddess-series/
“Não há nada na mente, que já não tenha antes passado pelos sentidos”.
Aristóteles

A psicossomática (termo de origem grega: psique= alma, soma = corpo) é
uma ciência que estuda o ser humano na sua forma integral, sem fazer separação
de corpo, mente, alma e espírito, unindo medicina à psicologia, religiões, filosofias e
etc. Para o psiquiatra Norton José Barbosa Caldeira, presidente da Associação
Mineira de Medicina Psicossomática: "O adoecer do ser humano é voltado para a
história dele, desde o seu nascimento até o fim, dentro do que ele constrói, sua
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cultura, sua vida", e acrescenta que, embora a ciência revele que há pessoas com
propensão a desenvolver algumas doenças não significa que essas pessoas vão
desenvolvê-las.

(Disponível

em:

https://www.otempo.com.br/capa/brasil/doen

%C3%A7a-psicossom%C3%A1tica-tem-origem-no-estresse-moderno-1.264713
Acessado em: 04/04/2018.).
2.1 DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS – UMA BREVE HISTÓRIA E SEUS
CONCEITOS

De acordo com o artigo “Conceito Mente e Corpo através da história” escrito
pela psiquiatra Castro e pelas psicólogas Andrade e Muller, nas culturas da Idade
Antiga, as doenças eram atribuídas às influências cósmicas e às divindades:

Tanto o conceito de saúde e doença quanto a discussão da
relação mente e corpo têm sido objeto de interesse ao longo da
história. A superstição, a magia e o ato de curar eram
mesclados e a figura do médico e sacerdote encontrava-se
neste amálgama, como atesta o homem (médico) com a
máscara de cervo encontrada na caverna de Trois Frères,
datada de cerca de 16000 anos, tida como a mais antiga
representação do homem curador de enfermidades. (CALDER
apud CASTRO, ANDRADE e MULLER, v. 11, n. 1, p. 39,
2006).
Imagem 20 ─ Feiticeiro dançarino

Disponível em: http://tribosdanoite.blogspot.com.br/2010/11/xamanismo.html
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Segundo essas autoras, um olhar mais científico sobre as doenças teria
surgido em 460 a.C, com Hipócrates de Cós para o qual a saúde dependia do
equilíbrio de quatro fluidos (humores) principais no corpo: bile amarela, bile negra,
fleuma e sangue. Esclarecem que, Claudio Galeano (129 – 199 d.C) revisitou essa
teoria humoral e que defendia a ideia de que a causa das doenças estaria dentro
dos homens, “em sua constituição física ou em hábitos de vida que levassem ao
desequilíbrio”, ideia que teria perdurado por vários séculos até Paracelsus (14931541) afirmar que a causa das doenças eram provocadas por agentes externos ao
organismo e que a cura para as doenças estaria nos remédios químicos, já que, no
seu entendimento, os processos que ocorrem nos organismos também seriam
químicos, e, assim, administrava aos doentes minerais e metais.(CASTRO,
ANDRADE e MULLER, v. 11, n. 1, p. 39-40, 2006).
Sobre o período medieval, as autoras explicam que as doenças passaram a
ser vistas como consequência do pecado, como castigos para o corpo, que passou a
ser considerado lugar de defeitos e de pecados. Já no período da modernidade,
Descartes, influenciado pelas ciências naturais, defendeu a separação total entre
mente e corpo e essa visão dualista, esta compreensão do corpo como uma
máquina a ser estudada pela medicina, ao passo que a mente seria estudada pela
religião e pela filosofia, foi reforçada no século XIX (ibidem).
No século XX, com o surgimento da psicanálise, Freud apresenta o princípio
do determinismo psíquico, e em 1917, o psicanalista Groddeck publica a obra
‘Determinação psíquica e tratamento psicanalítico das afecções orgânicas’ que,
segundo as autoras, é “considerado um marco da medicina psicossomática” visto
que Groddeck “considerava que toda doença tem um sentido e não é fruto do acaso;
que é uma solução problemática para os conflitos que pontuam cada ser humano”
(ibidem).
Em 1818, J. C. Heinroth, psiquiatra alemão, cria o termo ‘psicossomático’ e
em 1828, a definição do termo ‘somatopsíquico’. De acordo com Castro, Andrade e
Muller “Esse autor acreditava na influência das paixões sexuais sobre algumas
doenças, como tuberculose, epilepsia e câncer.”. (ibidem)
Desde então, muitos estudos foram sendo realizados trazendo contribuições
para a área da psicossomática e o mais significativo desenvolvimento, segundo as
autoras, teria acontecido em 1952 com a publicação de Franz Alexander:
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O Grupo de Chicago, liderado por Alexander, centrava-se na gênese
inconsciente das enfermidades, abrangendo a investigação de doenças
como úlcera péptica, colite ulcerativa, neurodermatite, artrite reumatóide,
hipertensão arterial e tireotoxicose. (CASTRO, ANDRADE e

MULLER, v. 11, n. 1, p. 39-40, 2006).
Imagem 21 ─ J. C. Heinroth

Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389945714001981

A visão integral de ser humano, proposta por Jung, também exerceu fortes
influências no campo da psicossomática. Jung defendia a compreensão do ser
humano em sua totalidade e afirmava: “Um funcionamento inadequado da psique
pode causar tremendos prejuízos ao corpo, da mesma forma que inversamente, um
sofrimento corporal afeta a alma, pois a alma e o corpo não são separados, mas
animados

pela

mesma

vida.”

(JUNG

apud

TROPEIA,

disponível

em:

http://institutofreedom.com.br/blog/manifestacao-da-dor-como-expressao-simbolicado-inconsciente-na-visao-junguiana/ Acessado em 04/04/2018).
Atualmente, para alguns estudiosos como Balloni e Ortolani, há uma
diferença entre somatizações e doenças psicossomáticas. As doenças com
alterações orgânicas tais como: hipertensão arterial, asma, urticária, lúpus,
determinadas ou agravadas por motivos emocionais, são diagnosticadas como
doenças psicossomáticas, ao passo que, a somatização se define pelas queixas
físicas, em que a investigação por meio de exames clínicos ou de laboratório não
detecta nenhuma causa patológica orgânica, tais como: enjôo, tosse emocional,
boca amarga, suspiro. (2007, p.170-172).
Para outros profissionais da área da saúde, como o psicólogo Magaldi Filho,
“o ser humano deve ser compreendido em sua forma integral”, não devendo haver
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distinções entre doença psicossomática e somatopsíquica. Deste modo, para o
psicólogo, a palavra psicossomática não deveria ser utilizada como adjetivo
caracterizando um tipo específico de doença e explica:
Não existe nenhuma expressão de adoecimento sem uma correspondência
psíquica, consciente ou inconsciente. Mente e corpo estão presentes e
inseparáveis nos contextos sociais, familiares, profissionais, relacionais e
espirituais, podendo adoecer e sofrer de sintomas em todas estas
instâncias,
assim
como
curando-se
juntas.
(Disponível
em:
http://www.ijep.com.br/index.php?sec=artigos&id=214&ref=psicossomaticarealidade-subjacente-de-toda-doenca Acessado em 08/03/2018).

Na visão junguiana, todo sintoma é psicossomático e pode ser uma forma de
se iniciar o processo de autoconhecimento.
Tudo o que eu experimento é psíquico. A própria dor física é uma
reprodução psíquica que eu experimento. Todas as percepções de meus
sentidos que me impõem um mundo de objetos espaciais e impenetráveis
são imagens psíquicas que representam minha experiência imediata, pois
somente eles são os objetos imediatos de minha consciência. (JUNG, 1984,
p.144).

2.2 AS MULHERES E AS DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS.

Para a OMS, saúde é “não simplesmente a ausência de doença ou
enfermidade”, mas “um estado de completo bem-estar físico, mental e social”
(Relatório

da

OMS.

Disponível

em:

http://psiquiatriabh.com.br/wp/wp-

content/uploads/2015/01/Relatorio-OMS-da-saude-mental-no-mundo-2001.pdf
Acessado em: 10/04/2018).
Deste modo, ao refletir sobre saúde, é preciso considerar que todo ser
humano está inserido em um grupo familiar, em uma comunidade, e que esses
grupos fazem parte de um contexto histórico, social e econômico que de modo direto
ou indireto o afeta.
No caso das mulheres, o Relatório Mundial da Saúde Mental no Mundo
apresentado em 2001 pela OMS faz um apontamento importante no que diz respeito
aos efeitos de fatores sociais sobre a saúde destas:
As mulheres continuam a arcar com o fardo das responsabilidades de
serem, simultaneamente, esposas, mães, educadoras e prestadoras de
cuidados e a terem, uma participação cada vez mais essencial no trabalho,
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sendo a principal fonte de rendimento em cerca de um quarto a um terço
das famílias. Além das pressões impostas às mulheres em virtude do
alargamento dos seus papéis, não raras vezes em conflito, elas enfrentam
uma significativa discriminação sexual e concomitante pobreza, fome,
desnutrição, excesso de trabalho e violência doméstica e sexual. Assim,
não é de surpreender que as mulheres tenham acusado maior probabilidade
do que os homens de receber prescrição de psicotrópicos (...) A violência
contra a mulher constitui um problema social e de saúde pública significativo
que afeta mulheres de todas as idades e de todos os estratos
socioeconómicos

e

culturais.

(Disponível

em:

http://psiquiatriabh.com.br/wp/wp-content/uploads/2015/01/Relatorio-OMSda-saude-mental-no-mundo-2001.pd Acessado em: 10/04/2018f).
Imagem 22 ─ Sobrecarga

Disponível em: https://conceito.de/tarefa

Segundo William Motsloy, "Quando o sofrimento não pode expressar-se pelo
pranto, ele faz chorarem os outros órgãos" (apud SOARES, 2005, p.178) logo, em
sociedades patriarcais, machistas, onde as mulheres são silenciadas todo momento,
compreende-se o alto índice de mulheres adoecidas.
Alguns exemplos de doenças que afetam mais mulheres que homens:
- esclerose múltipla: atinge 4 vezes mais mulheres que homens.
- fibromialgia: apenas 1 homem para cada nove mulheres (BALLONE,
ORTOLANI, 2007, p.290).
- lúpus eritematoso: 10 a 15 vezes mais frequente em mulheres que em
homens.
- câncer de mama: apenas 1% dos casos é no sexo masculino.( Disponível
em: http://www.2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/mama/canc
er_mama+).
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-artrite reumatoide: acomete as mulheres duas vezes mais que os homens.
(Disponível em: https://www.reumatologia.org.br/doencas/principais-doencas/artritereumatoide/).
Imagem 23 ─ Quando a boca cala

Disponível em: https://pt.linkedin.com/pulse/doen%C3%A7as-psicossom%C3%A1ticas-elciene-mariatigre-galindo

Observa-se, portanto, que não só fatores biológicos e psicológicos, mas
também fatores sociais, todos combinados, exercem influências na maioria das
doenças físicas e mentais, e é de responsabilidade dos Governos zelar tanto pela
saúde física quanto pela saúde mental dos seus cidadãos, já que o sofrimento
causado por essas doenças afetam tanto os indivíduos quanto às comunidades e às
famílias. .(Disponível em: http://psiquiatriabh.com.br/wp/wp-content/uploads/2015/01/
Relatorio-OMS-da-saude-mental-no-mundo-2001.pdf Acessado em: 10/04/2018).
Recentemente, o Ministério da Saúde no Brasil incluiu vinte e nove práticas
integrativas e complementares no SUS: ayurveda, homeopatia, medicina tradicional
chinesa,

medicina

antroposófica,

plantas

medicinais/fitoterapia,

arteterapia,

biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia,
quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa, termalismo
social/crenoterapia, yoga, apiterapia, aromaterapia, bioenergética, cromoterapia,
constelação familiar, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozoniterapia e

51

terapia de florais. Proporcionando, assim, à população maior acesso à recursos
terapêuticos diversos que visam o cuidado integral dos cidadãos, que valorizam
conhecimentos

tradicionais,

que

reduzem

o

consumo

de

medicamentos

farmacológicos e que podem, deste modo, auxiliar bastante à medicina
convencional.

2.3 FIBROMIALGIA

De acordo com Feldman, a fibromialgia pode ser definida como “síndrome de
dor crônica e difusa de causa não inflamatória e que, de maneira característica, o
exame físico demonstra pontos muito dolorosos à palpação em locais anatômicos
pré-determinados”. (Guia de medicina ambulatorial e hospitalar da UNIFESP/Escola
Paulista de Medicina, 2004, p.363).
A Sociedade Brasileira de Reumatologia esclarece que o diagnóstico para
fibromialgia é clínico, não havendo exames que comprovem a síndrome, mas que,
graças a técnicas de pesquisa que permitem ver o cérebro em funcionamento em
tempo real, observou-se que as pessoas portadoras da síndrome sentem de fato as
dores que dizem sentir, portanto, embora seja uma dor diferente, já que não há
lesão, a dor é real.
Na prática clínica, não há como provar que a pessoa está sentindo dor
crônica – a reação corporal é muito diferente do que na dor aguda. O
paciente não está agitado, suando frio, gritando como acontece em um
infarto ou uma cólica renal. Na dor crônica, na maioria das vezes a pessoa
comunica-se bem e parece calma. A reação à dor nota-se na presença de
depressão, afastamento social, alteração do sono e cansaço. (Sociedade
Brasileira

de

Reumatologia,

2011,

p.9

https://www.reumatologia.org.br/doenças/cartilhas

-

Disponível
Acessado

em:
em

10/04/2018)

Além disso, trata-se de uma doença bastante comum, visto que corresponde
de 10 a 15% das consultas realizadas em reumatologia e a 5% das consultas em
ambulatório de clínica médica. Acomete mais mulheres que homens e,
normalmente, surge entre a idade de 30 a 55 anos.
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2.3.1 Causa da doença

De acordo com a SBR, acredita-se que o cérebro das pessoas com
Fibromialgia interpreta de forma exagerada os estímulos e, deste modo, ativa todo o
sistema nervoso fazendo com que a pessoa sinta dor de forma amplificada, o motivo
não se sabe. Além disso, acredita-se também que a doença pode aparecer depois
de eventos graves na vida de uma pessoa, como um trauma físico, psicológico ou
mesmo uma infecção grave. (Sociedade Brasileira de Reumatologia, 2011, p.6-7 Disponível em: https://www.reumatologia.org.br/doenças/cartilhas Acessado em
04/04/2018).
Com estudos mais modernos, verificou-se que a dor na Fibromialgia é
causada por uma amplificação dos impulsos dolorosos, como se a pessoa
tivesse um “controle de volume” desregulado. (IBIDEM)

Segundo Ballone e Ortolani, aproximadamente 51% dos pacientes com
fibromialgia sofrem de transtornos psiquiátricos com sólida base depressiva (2007,
p.291)
2.3.2 Sintomas

Os pacientes com fibromialgia sentem muita dificuldade em definir o local da
dor, em geral, dizem que não há uma parte do corpo em que não sintam dor,
queixam-se também de dor ao toque. Junto com a dor, podem surgir outros
sintomas tais como: cansaço, sono não reparador, dificuldade de memória e de
concentração, tontura, formigamentos no corpo, alterações intestinais, dores de
cabeça, depressão e ansiedade.
Imagem 24 ─ Fibromialgia

Disponível em: http://fisioterapia.com/especialistas-fornecem-orientacao-para-pessoas-comfibromialgia/
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2.3.3 Cuidados e recomendações

A SBR recomenda que os pacientes com fibromialgia pratiquem atividades
físicas, com orientação médica, e as realize com regularidade como um método não
medicamentoso para a melhora da dor, do humor e da qualidade de vida.
(Sociedade

Brasileira

de

Reumatologia,

2011,

p.15-16

-

Disponível

em:

https://www.reumatologia.org.br/doenças/cartilhas Acessado em 04/04/2018).
Esclarecem que emoções negativas como tristeza e infelicidade podem
aumentar o desconforto causado pela dor, daí a importância de que os pacientes
com quadro depressivo recebam o tratamento necessário, caso contrário, terão
níveis elevados de dor.
No tratamento medicamentoso, feito com orientação médica, são utilizados
antidepressivos e neuromoduladores que atuam aumentando a quantidade de
neurotransmissores que diminuem a dor. O uso de anti-inflamatórios e de
analgésicos não são eficazes, visto que na fibromialgia não há danos teciduais.

2.4 LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES)

É uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas
podem surgir em diversos órgãos, mas especialmente na pele, no sangue, nas
juntas e nos rins. Seus períodos de atividades e de remissão são variados.
Importante esclarecer que doenças autoimunes são doenças caracterizadas
pela resposta de defesa do sistema imunológico contra células saudáveis do próprio
organismo. É uma falha do sistema imune, pois o mesmo não consegue reconhecer
o que é do próprio corpo e o que não é. Essa falha imunológica ativa, portanto, um
processo de autodestruição.
Como toda doença crônica, o lúpus é uma doença sem cura e seu diagnóstico
gera muito temor, visto que, é uma doença que pode levar à morte e, por isso,
requer

acompanhamento

médico

e,

sobretudo,

terapêutico,

pois

quadros

depressivos são comuns em pacientes acometidos pela doença e tendem a agravar
e desencadear os sintomas e as crises agudas.

54

Para Sato, “O prognóstico de pacientes com LES tem melhorado muito nas
últimas décadas.”, entretanto, “As causas de óbito nos primeiros 5 anos de doença
continuam sendo a atividade de doença, principalmente a renal e a neurológica, e
sobretudo as infecções intercorrentes.” ( 2004, p. 153).
Segundo Coelho:
o diagnóstico de uma doença crônica traz consigo a perda da condição de
sadia para a condição de doente. Nesta situação, o paciente passa a lidar
com o risco eminente de adoecer, sofrer e morrer. Isso faz com que ele viva
constantemente ameaçado por esta situação, que representa um ataque
não apenas ao seu corpo, mas também ao seu psiquismo.(

COELHO

apud PEREZ, 2008, p. 28).

2.4.1 Principais sintomas

Visto que o lúpus pode afetar vários órgãos ou sistemas, os sintomas podem
levar a diagnósticos equivocados, sendo muitas vezes confundido com outras
doenças.
Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, os sintomas são diversos e
a intensidade depende muito da fase de atividade ou remissão da doença, sendo
que as manifestações mais frequentes são: lesões de pele (cerca de 80% dos
casos), sobretudo em áreas expostas à luz e, algumas vezes, provocadas por
fotossensibilidade, gerando, além das manchas, cansaço e febre; dores articulares,
que às vezes surgem como tendinites; pleurite e pericardite; nefrite (cerca de 50%
dos casos); alterações neuro-psiquiátricas, e comprometimento hematológico.
No caso do lúpus discóide, o diagnóstico pode ser obtido por meio da biópsia
do tecido lesionado. Para o lúpus eritematoso sistêmico, o melhor teste é o de fator
antinuclear, já que anticorpos antinucleares (AAN) são encontrados em mais de 95%
dos pacientes com a doença em atividade. (SATO, 2004, p. 146).

2.4.2 Causas da doença

Sobre as causas, alguns cientistas acreditam em uma predisposição genética
para a doença, mas fatores ambientais, tais como: infecções, medicamentos,
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exposição a raios ultravioleta e estresse também podem desencadear o lúpus.
(SATO, 2004 p. 218)
Segundo Sato, no Brasil, há uma grande incidência de habitantes na cidade
de Natal (RN) diagnosticados com lúpus. Para a autora, especula-se que a
exposição à radiação ultravioleta seja uma das possíveis justificativas para tão alta
incidência, já que Natal é conhecida como Cidade Sol. (SATO, 2004, p. 139-140).

2.4.3 Tipos de lúpus

Existem três tipos de lúpus:
- lúpus discoide: manifesta lesões cutâneas que podem aparecer na face, na
nuca e no couro cabeludo. Em 60% dos casos, a lesão ocorre em forma de asa de
borboleta ou vespertílio em regiões malares e dorso do nariz.
Imagem 25 ─ Lesão em asa de borboleta

Disponível em: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lupus/symptoms-causes/syc-20365789

- lúpus eritematoso sistêmico: pode afetar um ou mais órgãos e sistemas do
corpo.
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- lúpus induzido por drogas: reação imune a alguns tipos de drogas, tais
como: hidralazina e procainamida, podendo afetar todo o organismo. (BALLONE E
ORTOLANI, 2007, p. 218).

2.4.4 Cuidados e recomendações

Como foi observado, a luz e a radiação ultravioleta são fatores ambientais que
contribuem muito para a ativação da doença, sendo, portanto, recomendado aos
portadores de lúpus, o uso frequente de protetor solar e a não exposição ao sol.
Outro fator também danoso para esses pacientes é o estresse. Segundo
Ballone, não se sabe se a depressão é devido ao estresse decorrente das
dificuldades impostas pela doença, ou se é a depressão que agrava e desencadeia
os sintomas, o fato é que, para o autor, “O clínico deve sempre considerar a
possibilidade de tratamento do estado depressivo, independentemente de acreditar
ser uma consequência do lúpus ou não.” (ibidem, p.221). O autor define transtorno
depressivo como:
um desagradável estado de incapacidade vivencial com intranquilidade,
ansiedade, irritabilidade, concentração, memória prejudicada, indecisão,
falta de interesse, fadiga e uma variedade de sintomas físicos, como dores
de cabeça, palpitações, diminuição do apetite e/ou da performance sexual,
dores no corpo, indigestão, constipação ou diarreia etc. (ibidem, p.220).

A gravidez é contra-indicada para pacientes com a doença sistêmica ativa, ou
com

comprometimento

neurológico

grave,

renal,

hipertensão

insuficiência

cardíaca

arterial
ou

grave,

pulmonar.

comprometimento
Segundo

SBR,

o

recomendável é que as mulheres que desejam engravidar estejam com o lúpus sob
controle por pelo menos seis meses e que comuniquem ao médico reumatologista
antes de engravidar para que o mesmo possa verificar os medicamentos que devem
ser suspensos e os que podem ser mantidos. De todo modo, a gravidez em
mulheres com lúpus é considerada gravidez de alto risco e todos os cuidados devem
ser tomados para que a gestação seja tranquila e segura.

2.5 DORES E LESÕES CUTÂNEAS: ALGUMAS FORMAS DE EXPRESSÕES
SIMBÓLICAS DO INCONSCIENTE.
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Observou-se que tanto a fibromialgia, quanto o lúpus eritematoso sistêmico
são doenças marcadas por dores intensas, sejam nas articulações, nos músculos
etc. No caso da fibromialgia, essa dor sequer tem lugar específico, em geral, os
pacientes dizem que “dói todo o corpo”. A diferença é que no lúpus a dor é
decorrente das lesões dos tecidos, ao passo que, na fibromialgia não há lesão, mas
há dor. Mas o que é dor?
De acordo com International Association for the Study of Pain:
Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada com
danos reais ou potenciais em tecidos, ou assim percepcionada como
dano.
Nota: a incapacidade de comunicar verbalmente não exclui a possibilidade
de que um indivíduo esteja a experienciar a dor e a necessitar de
tratamento
para
alívio
da
mesma.
A dor é sempre subjectiva. Cada indivíduo aprende o uso da palavra dor
através de experiências relacionadas com traumatismos no início da sua
vida.
Os cientistas verificam que os estímulos que causam dor causam provável
dano
nos
tecidos.
Assim, dor é a experiência que associamos à real ou potencial dano nos
tecidos. É de forma inquestionável uma sensação em parte ou partes do
corpo, mas é também sempre desagradável, e consequentemente
também
uma
experiência
emocional.
(Disponível
em:
https://www.dor.biochemistry-imm.org/cat.php?catid=3)

A dor que ocorre no lúpus é uma dor provocada pelos processos
inflamatórios, que podem ser identificados por meio de exames. Já a dor da
fibromialgia, como já foi visto, esta não é decorrente de um processo inflamatório, de
todo modo, ela existe. Desta forma, a definição de dor não pode estar limitada ao
estímulo local: "A dor não surge apenas por estimulação periférica, mas também
por

uma

(PLATÃO

experiência
apud

da

alma,

DRUMMOND

que
–

reside

no

Disponível

coração".
em:

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S00096725201100020
0011 Acessado em 07/04/2018).
Além disso, a percepção da dor varia de acordo tanto com as experiências de
vida de cada pessoa, como também de acordo com a sua cultura:
Em algumas culturas orientais, a dor é vivenciada de forma
impassível – o cliente não se queixa dela, e nem mesmo a descreve. Em
outras culturas, a dor é algo esperado e, em alguns casos, expressado
através da voz em alto e bom som. Um exemplo disso é o parto, durante o
qual a parturiente expressa o seu desconforto. Faz parte do ritual do
nascimento da criança. (KASANOWSKI e LACCETTI, 2005, P. 28)
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Importante observar que as emoções podem aumentar ou reduzir o
desconforto da dor e os neurotransmissores têm papel importante nessa percepção.
De acordo com o site da BBC, há quatro substâncias químicas naturais em
nosso corpo que são definidas como o “quarteto da felicidade”: endorfina,
serotonina, dopamina e oxitocina, e que promovem bem estar quando emitidas pelo
cérebro. Algumas atividades podem elevar a produção dessas substâncias, por
exemplo: dançar, cantar e trabalhar em equipe aumentam a produção de endorfinas
melhorando o convívio social e a tolerância à dor; praticar exercícios, conversar com
um amigo, recordar situações felizes aumentam a produção de serotonina sendo
essencial no combate à depressão ; definir metas de curto prazo e celebrar quando
atingi-las eleva o nível de dopamina, e abraçar, presentear ou receber presentes e
construir relações de confiança podem elevar os níveis de oxitocina. (Disponível em:
http://www.bbc.com/portuguese/geral-39299792 Acessado em 05/04/2018).
Imagem 26 ─ Neurotransmissores

Disponível em: https://www.greenme.com.br/segredos-para-ser-feliz/5245-hormonios-da-felicidade

Na visão analítica junguiana, a dor é uma forma de expressão simbólica do
inconsciente que nos leva ao autoconhecimento. Para Jung: “A dor humana vive
unida ao corpo, numa unidade indissolúvel, por isso só articuladamente é que se
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pode separar a psicologia dos pressupostos básicos da biologia. […]” (JUNG, 1984,
p.28).
Imagem 27 ─ Afinando

Disponível em: http: https://www.maraflores.com.br/harmonizando-sua-vida/

Como foi visto no início deste capítulo, na Idade Média, com o advento do
Cristianismo, as doenças passaram a ser vistas como castigo, punição para os
pecadores, ou provação para os justos, assim também passaram a ser entendidas
as dores, que, segundo o Antigo Testamento surgiu a partir do pecado de Eva e de
Adão: “ Disse também à mulher: “Multiplicarei os sofrimentos de teu parto; darás à
luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu
domínio” (GENÊSIS, 3, 4). Vemos, portanto, que à dor foi atribuído o sentimento de
culpa, a “culpa original”. Segundo Zago:
A culpa geralmente intensifica a percepção da dor, trazendo em si uma
necessidade inconsciente de punição, muitas vezes dificultando a busca
pela elaboração e compreensão do conflito que a causou. A culpa sempre
gera
uma
necessidade
de
autopunição.
(Disponível
em:
https://www.somostodosum.com.br/artigos/corpo-e-mente/psicossomaticaix-a-dor-da-emocao-11522.html).

Essa autopunição que a autora menciona pode tornar-se fatal quando se
concretiza no corpo acarretando as doenças autoimunes que, como já foi estudado,
é um processo de autodestruição. E, então, surgem as lesões como as que ocorrem
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nos órgãos dos pacientes lúpicos, que na maioria dos casos, surgem na pele,
formando lesões avermelhadas nas maçãs do rosto e dorso do nariz, cuja
distribuição lembra uma borboleta. Esta imagem é tão recorrente que é usada como
símbolo da doença.
Imagem 28 ─ Lupus day

Disponível em: http://confirmado.com.ve/10-de-mayo-dia-mundial-del-lupus/

A borboleta, segundo Chevalier e Gueerbrant, tem muitas simbologias: no
Japão é considerada o símbolo da mulher, representando graça e ligeireza, sendo
que duas borboletas simbolizam a felicidade conjugal; em outros povos e culturas é
o símbolo da alma, a “alma liberta de seu invólucro carnal” ou a alma enquanto
“sopro vital, que escapa da boca do agonizante”, ou a “alma que deixa o corpo dos
mortos em forma de borboleta’; outro simbolismo baseia-se na sua metamorfose,
representando transformação, mudanças; para a psicanálise moderna é o símbolo
do renascimento, e, além disso, nos afrescos de Pompéia há imagem de Psique
jovem, representada com asas semelhantes às de borboleta. (CHEVALIER e
GUEERBRANT, 2017, p.139).
Imagem 29 ─ Psique

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiqu%C3%AA
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Na visão junguiana, todo sintoma é uma manifestação simbólica das
emoções, dos sentimentos. Observa-se, portanto, que as lesões de pele, assim
como as dores, conforme foi apresentado neste capítulo, também são expressões
de sofrimentos internalizados. De acordo com Ballone e Ortolani, a pele, além de ser
o maior órgão do corpo humano, responsável por estabelecer limites entre o mundo
do sujeito e o mundo do objeto, representa também:
uma das melhores metáforas do funcionamento emocional; um elo
simbólico entre a realidade física e a realidade psíquica. Como resultado
dessa capacidade metafórica, a pele acaba “carregando” os sinais dos
sentimentos, dos conflitos, das frustrações e das amarguras. (2007, p.223).
Imagem 30 ─ Hipersensibilidade emocional

Disponível em: https://amenteemaravilhosa.com.br/hipersensibilidade-emocional/

De acordo com Magaldi Filho, a falta de autoconhecimento e de
autoconsciência leva ao adoecimento:
Diante de conflitos existênciais, por conta da falta de autoconhecimento e
sua respectiva autoconsciência, de forma reativa, defensiva e estéril, as
pessoas acabam ficando alienadas de si mesmas e enredadas nos conflitos
improdutivos e seus respectivos complexos, entorpecidas e identificadas em
uma das quatro tendências reativas: ataque, fuga, paralisia ou submissão.
Em minha opinião, cada uma delas é geradora de um alvo de
adoecimento.(Disponível em:http://www.ijep.com.br/index.php?sec=artigos&i
d=214&ref=psicossomatica-realidade-subjacente-de-toda-doenca).
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A busca pelo autoconhecimento, portanto, pode promover transformações e
até mesmo um sentimento de renascimento no indivíduo que se depara com o
diagnóstico de uma doença crônica como o lúpus, que, como já foi mencionado
anteriormente, gera uma sensação de morte, um sentimento de luto, mesmo
sabendo-se que essa doença não impede que o indivíduo leve uma vida ativa se o
mesmo seguir as recomendações médicas e mantiver sempre os cuidados tanto da
saúde física, quanto mental.
Nesse caso, a arteterapia pode ser um excelente tratamento complementar
para pessoas acometidas por alguma enfermidade, visto que proporciona, de modo
suave, o autoconhecimento, promove bem estar físico e emocional e, desta forma,
facilita a recuperação e restauração da saúde, bem como a prevenção do agravo de
doenças. E é por meio do fazer artístico, que cada indivíduo se expressa de forma
criativa, produzindo conteúdos inconscientes e expressando de modo não verbal
suas emoções e sentimentos, conforme veremos mais detalhadamente no capítulo a
seguir.
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CAPÍTULO 3
ARTETERAPIA

Imagem 31 – Ritmo e cor

Disponível em: http://musicaprumundo.blogspot.com.br/2016/04/po-de-tinta-e-um-tambor-de-bateriaveja.html

A Arteterapia prepara o indivíduo para uma jornada em busca do
autoconhecimento. Durante o processo arteterapêutico, a arte é utilizada como
estratégia expressiva, sem preocupação estética, incentivando o desenvolvimento
do potencial criativo.
3.1. O QUE É ARTETERAPIA?

No passado, calcula-se que há aproximadamente 35.000 anos, seres
humanos utilizavam carvão, terra colorida, dentre outros pigmentos, para pintar
imagens de animais selvagens, de plantas e de cenas que sugeriam atividades
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como caça, lutas e danças, em paredes, tetos e em outras superfícies de cavernas.
Acredita-se que essas imagens tinham uma função mágica, um cunho ritualístico,
sobretudo pelo fato de se encontrarem em locais de difícil acesso, protegidas dos
olhares comuns. Segundo Gombrich (2013, p.39):
A explicação mais provável para essas pinturas rupestres é que se trata das
mais antigas relíquias da crença universal no poder das imagens; em outras
palavras, ao que parece, esses caçadores primitivos imaginavam que, se
fizessem uma imagem de suas presas – talvez se a golpeassem com suas
lanças e machados de pedra – os animais reais também sucumbiriam ao
seu poder.
Imagem 32 – Cueva de las manos

Disponível em: http://www.luispellegrini.com.br/tag/serra-da-capivara/

Apesar da distância cronológica que nos separa dos homens desse período,
esse sentimento de identificação do ser vivo com a sua imagem enquanto alma
ainda está muito presente em nós nos dias atuais. Por exemplo: poucas pessoas
conseguem rasgar a foto de um ente querido sem sentir certo desconforto.
No Brasil, os artefatos indígenas exercem grande fascínio na sociedade
ocidental, sobretudo pela beleza da cerâmica, dos enfeites corporais e dos
trançados, mas esses objetos são repletos de simbologias de caráter sobrenatural e
sagrado. As máscaras tradicionais utilizadas pela tribo Wará da Aldeia Piyulaga
(Xingu-MT), por exemplo, são utilizadas no ritual Ĩyãu Okawokala, uma cerimônia
especial de cura somente realizada em casos de doença grave na aldeia.
Na Grécia Antiga, nos séculos V a IV a.C. os santuários de Asclépio (deus da
cura, da medicina), com destaque para Epidauro, eram centros culturais e de lazer.
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Em Epidauro havia um Odeon, pequeno teatro fechado onde se ouviam poetas e
músicas. Segundo KOCH (2011),
Havia,
em
grandes
santuários
como
o
de
Epidauro,
uma metúsia, uma communio, um consortium, que representavam o elo
entre as cerimônias culturais e cultuais, as doxologias (hinos laudatórios)
com que os Sacerdotes reforçavam o sentimento religioso dos peregrinos e
a harmonia da música, da poesia e da dança por seu valor terapêutico e
tranqüilizante. A tragédia, a comédia, a poesia épica e lírica contribuíam
para aumentar a espiritualidade e purificar a alma de certas paixões
desastrosas. (Disponível em: https://webcache.googleusercontent.com/sear
ch?q=cache:pI7Nb9RYko4J:https://www.revistas.usp.br/revmaesupl/article/d
ownload/113567/111522+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br).

A partir desses dados históricos que mostram que a capacidade de
expressar-se criativamente é inerente ao ser humano e que muitas vezes essa
busca por expressar-se seja pela pintura, ou pela confecção de máscaras, ou pela
música, ou por diversas outras modalidades expressivas esteve ligada à busca pelo
bem estar, pela saúde física e psíquica, e partindo, portanto, da concepção de Arte
neste contexto enquanto fazer expressivo sem preocupações de ordem estética, é
possível entender a Arteterapia “um processo terapêutico que resgata técnicas
milenares de promoção, prevenção e expansão da saúde.” (PHILIPPINI, 2013, p.13).
A Arteterapia como profissão surgiu com a crise da modernidade, sobretudo
após a Primeira Guerra Mundial juntamente com movimentos que traziam propostas
de novas perspectivas sobre o universo humano. Ciornai (2004, p.23) explica:
No entanto, após a desilusão com o progresso da humanidade que se
constrói no pós-Primeira Guerra e, sobretudo, depois dos horrores da
Segunda Guerra, é que o mito de que a razão e a ciência seriam a resposta
a tudo vem abaixo. No Ocidente, ocorre “uma crise de conceitos caros ao
pensamento moderno, tais como razão, sujeito, totalidade, verdade,
progresso” (Barbosa, 1979, VIII). Aos olhos das pessoas sensíveis esse
mito desmorona, e de vez, quando nota-se que o poder destruidor do ser
humano suplantou seu poder de criação, quando percebe-se que os
alcances da ciência e da tecnologia suplantaram todos os pesadelos.

É a partir do processo expressivo, na produção plástica e criativa, que a
Arteterapia busca promover sensações de bem-estar, desenvolver o potencial
criativo, incentivar a autoestima, a superação dos medos, da ansiedade e amenizar
os efeitos do estresse nos indivíduos. De acordo com a UBAAT na cartilha sobre a
Contribuição da Arteterapia para a Atenção Integral do SUS. (Disponível em:
https://docs.wixstatic.com/ugd/f2bb16_1629c197655640f7bb88cd740cc17c08.pdf
Acessado em 15/12/2017).
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Esta abordagem terapêutica considera que todos os indivíduos têm a
capacidade de expressarem-se criativamente, enfatizando o fazer artístico
sem preocupações estéticas, focando, primordialmente, no processo
expressivo que reflete necessidades e explicita conteúdos inconscientes
com sucesso. É empregada em uma variedade de settings, atendendo
crianças, adolescentes, adultos, idosos, famílias e grupos com
características diversas, sendo assim, uma prática terapêutica que pode
contribuir para que indivíduos de todas as idades possam criar significados,
produzir insights, superar emoções ou traumas, resolver conflitos,
favorecendo o bem estar psíquico e a qualidade de vida.

3.2 O PAPEL DO ARTETERAPEUTA

Imagem 33 – Crescimento

Disponível em: http://mundodapsi.com/os-aspectos-da-modalidade-grupal/

O arteterapeuta é aquele que acredita no poder da mudança por meio da arte,
e, deste modo, atua como facilitador no processo arteterapêutico, proporcionando os
recursos e materiais necessários à expressão dos conteúdos psiquícos de cada
indivíduo e promovendo situações propícias à criação, ao fazer artístico. E durante o
processo de criação, acompanhará o individuo em sua jornada em direção ao self.
Além disso, o arteterapeuta precisa não apenas gostar de arte, como também
ter conhecimento teórico sobre arte e sua história, cultura, teorias da criatividade;
frequentar museus e exposições, e estar em constante produção expressiva para
reconhecer suas próprias imagens, suas próprias questões.
Segundo Philippini (2013, p. 26):
Para transformar-se em observador presente, ativo, empático companheiro
nesta aventura do construir-se e transformar-se pela via das imagens,
precisará o arteterapeuta do contínuo trabalho do auto desvelar-se
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expressivo do ateliê. Precisará do aprofundamento da pesquisa em sua
linguagem plástica particular, a qual deve ser reciclada e renovada
continuamente, para que assegure uma comunicação fluente através de
estratégias expressivas diversas. Deste modo, estará efetivamente
contribuindo para amenizar bloqueios no processo criativo de seus clientes
e facilitando que estes possam encontrar e/ou construir suas próprias
alternativas de reconhecimento e transformação através da sua produção
imagética. E isto será então apoiado por sua própria criatividade e fluência
expressiva. A necessária complementação advêm do contínuo estudo no
modelo teórico escolhido para nortear sua prática terapêutica e do
persistente trabalho de autoconhecimento em seu próprio processo
terapêutico.

3.3 ARTETERAPIA COM ABORDAGEM JUNGUIANA

Imagem 34 ─ Mandala de areia

Disponível em: https://www.psychologytoday.com/blog/arts-and-health/201003/cool-art-therapyintervention-6-mandala-drawing

Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço fundador da
psicologia

analítica.

Desenvolveu

alguns

conceitos

psicológicos

que

têm

influenciado, até os dias atuais, a psiquiatria, a psicologia e a ciência das religiões.

3.3.1 Individuação

O conceito central da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung é o processo
de individuação, termo usado por Jung para referir-se ao processo no qual os
indivíduos identificam-se com orientações simbólicas emanadas do próprio self
chegando assim ao autoconhecimento, e estabelecendo contato com o seu
inconsciente pessoal e também coletivo.
É um processo contínuo que visa conciliar os opostos em busca da totalidade
do ser. Essa totalidade, o Self ou Si-Mesmo, ocorre quando os conteúdos
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inconscientes unem-se aos conteúdos conscientes de forma harmônica. Segundo
Freeman: o homem só se torna um ser integrado, tranquilo, fértil e feliz quando (e só
então) o seu processo de individuação está realizado, quando consciente e
inconsciente aprendem a conviver em paz e completando-se um ao outro. (2016,
p.11-12).
Imagem 35 ─ Individuação

Disponível em: http://paulorogeriodamotta.com.br/o-que-e-individuacao/

3.3.2 Self

Self é o arquétipo central da psique humana, é a imagem psíquica da
totalidade.
Esta totalidade é alcançada através da união do consciente com os conteúdos
do inconsciente da qual resulta a função transcendente.
O si-mesmo é responsável por atrair para si os demais arquétipos e
harmonizá-los nas suas atuações no consciente e nos complexos. É fonte
reguladora e criadora da vida psíquica.
Imagem 36 ─ Mandala de pérolas

Acervo pessoal da autora
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3.3.3 Inconsciente Pessoal e Inconsciente Coletivo

Imagem 37 ─ Inconsciente

Disponível em: https://sites.google.com/site/pisicosophia/estados-da-mente/inconsciente

Na concepção teórica junguiana, o inconsciente é parte constituinte da
psique. É no inconsciente que encontram-se não apenas os conteúdos reprimidos,
como também:
[...] as obscuras fontes do instinto e da intuição, a imagem do homem como
sempre foi desde tempos imemoriais, além daquelas forças que a mera
racionalidade, conveniência e sensatez de uma vida burguesa jamais
poderiam despertar para uma ação vital, aquelas forças criativas que
sempre

de

novo conseguem

desdobramentos.

(JUNG

apud

levar

a

vida

OLIVEIRA,

do homem
2013.

a novos

Disponível

em:

http://psicologiajunguiana.com.br/?page_id=88 Acessado em 06/04/2018).

Deste modo, para Jung, a psique é constituída de duas camadas. O
Inconsciente Coletivo, conceito criado por Jung, designa a camada mais profunda do
inconsciente presente em todos os seres humanos. É onde ficam armazenados
conteúdos comuns a todos os povos e de diferentes épocas da história. Esses
conteúdos são chamados de arquétipos. A camada mais superficial é o Inconsciente
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pessoal, constituído de conteúdos derivados de experiências pessoais, tais como:
lembranças, experiências sensoriais, pensamentos, sentimentos etc., e passíveis de
se tornarem conscientes.
O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um
inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência
pessoal, não sendo portanto uma aquisição pessoal. Enquanto o
inconsciente pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já
foram conscientes e no entanto desapareceram da consciência por terem
sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo nunca
estiveram na consciência e portanto não foram adquiridos individualmente,
mas devem sua existência apenas à hereditaríedade. Enquanto o
inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o
conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de
arquétipos. (JUNG, 2002, p. 53).

3.3.4 Arquétipos

Imagem 38 ─ Manifestações arquetípicas

Disponível em: http://www.psiconlinews.com/2016/12/os-arquetipos-segundo-carl-gustav-jung.html

Os arquétipos, na visão junguiana, são imagens, símbolos universais, que
existem desde os tempos mais antigos e que se repetem em todas as culturas sob
formas diferentes e que podem ser identificadas na fala, nos sonhos, no
comportamento das pessoas.
Segundo Jung:
O arquétipo é uma espécie de aptidão para reproduzir constantemente as
mesmas idéias míticas; se não as mesmas, pelo menos parecidas. Parece,
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portanto, que aquilo que se impregna no inconsciente é exclusivamente a
idéia da fantasia subjetiva provocada pelo processo físico. Logo, é possível
supor que os arquétipos sejam as impressões gravadas pela repetição e
reações subjetivas. (JUNG apud MOURÃO, 2013, S/P Disponível em:
http://cafecomjung.blogspot.com/2013/06/normal-0-21-false-false-false-pt-br
-x.html Acessado em: 04/03/2018).

São, portanto, temas, eventos, figuras herdadas e compartilhadas pela
humanidade que podem ser encontradas em mitos, contos, lendas e manifestações
folclóricas de diversos povos.
O conceito de arquétipo, que constitui um correlato indispensável da idéia
do inconsciente coletivo, indica a existência de determinadas formas na
psique, que estão presentes em todo tempo e em todo lugar. A pesquisa
mitológica denomina-as "motivos" ou "temas"; na psicologia dos primitivos
elas correspondem ao conceito das représentations collectives de LEVYBRÜHL e no campo das religiões comparadas foram definidas como
"categorias da imaginação" por HUBERT e MAUSS. ADOLF BASTIAN
designou-as bem antes como "pensamentos elementares" ou "primordiais".
(Jung, 2002, p.53).

Alguns exemplos de arquétipos: animus, lado masculino da personalidade
feminina e anima, lado feminino da personalidade masculina; a mãe, que pode ser
representada por diversos símbolos tais como: a bruxa, a nutridora, a natureza etc.;
o herói, figura de poder que luta contra a sombra; a sombra, que é tudo aquilo que
queremos esconder, os medos, as frustrações, a agressividade etc.
Imagem 39 ─ Arquétipo Animus e ânima

Disponível em: https://mauriciogeorgevitch.wordpress.com/2017/10/10/era-tudo-uma-ilusao-anima-eanimus/
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3.3.5 Símbolos

Imagem 40 ─ Mandala alquímico

Disponível em: http://northnodeastrology.blogspot.com.br/2010/10/astrological-symbols-andgreek.html

Os símbolos são imagens, elementos que, como explica Philippini (2013,
p.15), vão estar presentes nas criações plásticas, nas imagens oníricas, ou mesmo
no próprio corpo gerando as “doenças criativas”. Esses símbolos vão ajudar a
identificar emoções, ideias, que estão na sombra e que vão realizar a comunicação
entre o consciente e o insconsciente. Segundo Philippini (2013, p. 14):
Em Arteterapia o trajeto é marcado por símbolos particulares que
assinalam, informam e definem sobre os estágios da jornada de
individuação de cada um. Este caminho único, compreende as transições e
transformações em direção a tornar-se um “in”-divíduo, aquele que não se
divide face às pressões externas e que assim procura viver plenamente,
integrando possibilidades e talentos, às feridas e faltas psíquicas.

Sendo assim, a estratégia terapêutica utilizada na Arteterapia com abordagem
junguiana durante o acompanhamento do indivíduo é oferecer materiais de
diferentes modalidades expressivas que sejam adequados para a materialização
desses símbolos a fim de que eles possam ser observados nas produções plásticas.
E a partir da observação e da análise das produções plásticas é possível verificar a
forma como o indivíduo se vê e sente-se em relação a si mesmo e ao mundo.
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3.3.6 Simbologia da roda e do círculo

Quando pensa-se em roda, pensa-se em movimento, segundo Chevalier e
Gheerbrant: “A roda participa da perfeição sugerida pelo círculo, mas com certa
valência de imperfeição, porque ela se refere ao mundo do vir a ser, da criação
contínua, portanto da contigência e do perecível” (CHEVALIER E GHEERBRANT,
2017, p. 783) e também esclarecem os autores que “por ser semelhante ao círculo,
a roda é igualmente um símbolo celeste, em relação com a noção de centro”; é
considerado um símbolo solar na maioria das tradições, mas por muito tempo teria
sido um símbolo lunar. (Ibidem, p. 786).
Em “O homem e seus símbolos” Jaffé (2016, p.323) fala sobre a simbologia
do círculo e afirma que ele é o símbolo do Self, que expressa a totalidade da psique.
Jung fez um estudo profundo sobre Mandalas e observou que elas tinham a
capacidade de reduzir alguns conflitos na psique, e que explica:
A palavra do sânscrito ‘Mandala’ significa círculo, roda no sentido geral. No
campo de utilização da religião e da psicologia, ela refere-se a figuras
circulares que podem ser desenhadas, pintadas, esculpidas ou dançadas
[....].Como fenômeno psicológico elas aparecem espontaneamente em
sonhos, em certas condições de conflito e na esquizofrenia. (JUNG, 1977,
p.115)
Imagem 41 ─ Mandala da harmonia

Disponível em: https://maradiasmandalaart.wordpress.com/mandala-em-mdf/

No capítulo seguinte, serão analisados alguns elementos simbólicos que
puderam ser resgatados em grupo de mulheres portadoras de alterações
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psicossomáticas por meio do uso de danças e cantigas de rodas durante
acompanhamento arteterapêutico e as mudanças que puderam ser observadas
neste grupo.
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CAPÍTULO 4
DANÇAS E CANTIGAS DE RODA NO ACOMPANHAMENTO
ARTETERAPÊUTICO

Imagem 42 – Círculo feminino

Disponível em: http://mujerancestral.blogspot.com.br/2015/02/que-es-un-circulo-de-mujeres.html
Lugar de criança
É na criança
E nas crianças de todas
as idades
Lugar de “adulto”
É na cabeça dos adultos
Existir a criança no adulto
É fruto do amor
Existir o adulto na criança
É ato de opressão
E haver só adulto
No adulto
É a suprema adulteração do ser.
(Lugar de criança, Petrus)
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Este estudo baseia-se na experiência de estágio em Arteterapia realizado
com um grupo de mulheres portadoras de alterações psicossomáticas, tais como
lúpus e fibromialgia, e tem como objetivo abordar alguns aspectos simbólicos
presentes nas danças e cantigas de roda que foram utilizadas nas aberturas e
encerramentos das sessões.

4.1 O TERRITÓRIO DE CRIAÇÃO

Imagem 43 – Círculo Sagrado

Disponível em: https://evangelhoagape.wordpress.com/2015/10/06/onde-dois-ou-tres-estiverem-emmeu-nome/

O estágio foi realizado em dupla em um hospital público do Rio de Janeiro
com mulheres portadoras de lúpus e outras alterações psicossomáticas. Teve início
em fevereiro de 2017 e seu término foi em novembro do mesmo ano. Inicialmente,
buscou-se um espaço para realização do estágio com essas mulheres fora do
ambiente hospitalar, mas não obtivemos êxito. Por essa razão, quando surgiu a
possibilidade de utilizarmos uma sala, dentro do hospital, que atendia às
necessidades básicas para execução das atividades, aceitamos a proposta. Mas
nossa busca por um espaço onde pudéssemos nos fixar para realizar os trabalhos
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durou todo o período de estágio, no qual tivemos de lidar com a possibilidade de
mudança e assim de adaptações constantes às novas salas.
O que nós tínhamos como acordo com os setores que cediam o espaço era
que podíamos ali ficar, mas que se o hospital fosse precisar da sala, teríamos de
sair.
Tivemos de mudar de sala duas vezes, na primeira por exigência da
instituição, que alegou que a sala passara a ser de uso exclusivo do Serviço de
Maternidade e, na segunda vez, a mudança foi motivada pela necessidade, no
período, de um espaço que tivesse recursos audiovisuais para a realização de
algumas atividades com o grupo.
As salas do hospital não eram muito confortáveis, a primeira tinha uma
grande mesa retangular, mas era abafada, já as duas últimas eram estreitas, tinham
problemas de infiltração e cheiravam um pouco a mofo, além disso não tinham
mesas, as atividades eram realizadas em cadeiras escolares de apoio lateral, de
modo que tivemos de abrir mão de atividades que precisavam de grandes suportes
ou de atividades coletivas, e algumas vezes colocamos cadeiras no centro com os
materiais para que as participantes pudessem utilizar, já que o chão era sempre
muito sujo, e também em razão delas terem dificuldades em se abaixar. Na maioria
das vezes montamos kits de materiais e distribuímos um para cada sugerindo que
elas sentassem ao lado uma das outras, mas deixando uma cadeira entre elas
vazias para que pudessem apoiar os materiais dos kits. A ausência de mesa tornava
o trabalho delas mais lento, visto que precisavam todo o tempo de apoiar os
materiais e arrumá-los no pouco espaço que tinham com cautela para evitar que
tudo caísse no chão. Era necessário planejar durante a elaboração das atividades a
forma de distribuição dos materiais em razão da ausência de uma mesa. Fazia-se
necessário também não descuidar das posturas das participantes nessas cadeiras
para que elas não ficassem sentadas inapropriadamente, a fim de não terem suas
dores acentuadas.
Ao término de cada sessão, as produções plásticas eram guardadas e
organizadas na estante de uma sala a que as participantes, e somente elas, tinham
acesso aos trabalhos produzidos.
Segundo Philippini, em seu artigo ‘Território Sagrado’: “todas as culturas têm seus
territórios sagrados, um espaço de proteção, calma e serenidade, nos quais os
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indivíduos podem realizar seus ritos de conexão com Aquele que concebem como
divindade”. (Disponível em: http://www.arteterapia.org.br/pdfs/territsag.pdf Acessado
em: 15/12/2017)
Apesar das dificuldades que tivemos com o espaço, observa-se pelos relatos
e por tudo que foi produzido que, a cada encontro, foi criado um ‘território sagrado’,
termo utilizado por Philippini para designar um lugar seguro para criação, para
expressão dos sentimentos mais profundos, para desenvolvimento do processo
criativo (Disponível em: http://www.arteterapia.org.br/pdfs/territsag.pdf Acessado em:
15/12/2017).
Na Bíblia, há um texto que diz: “Porque, onde dois ou três estiverem reunidos
em meu nome, aí estou eu no meio deles” (Mateus 18:20); podemos, então,
depreender desta passagem o poder de um grupo constituído por pessoas que
unem-se em busca de algo maior, benéfico. Quando cada um compartilha aquilo que
tem para oferecer, sejam ideias, sentimentos, histórias de vida, há comunhão e o
território sagrado acontece, constrói-se.
Procurou-se tornar essas salas acolhedoras e simpáticas, organizá-las de
modo que elas pudessem atender às necessidades de cada participante para
realização de suas produções, criando a todo instante meios de facilitar o acesso a
cada instrumento e materiais usados na sessão, o que foi um grande desafio.
Entretanto, mesmo tendo de passar por três salas diferentes no decorrer do estágio,
mesmo as salas não sendo tão confortáveis, o grupo não se dissolveu. As
participantes fizeram desses lugares, espaços de encontro, de comunhão, de
fortalecimento dos elos e de expressão de si.

4.2 OS TRÊS CICLOS DO PROCESSO

O grupo participante inicialmente era composto por sete mulheres com idades
entre 35 e 75 anos, mas, já na segunda fase do estágio, a participante mais jovem
precisou sair do grupo por ter sido aprovada em exame de seleção de estágio de
sua faculdade.
O objetivo durante o estágio era proporcionar as mulheres em tratamento, que
através das atividades arteterapêuticas pudessem entrar em contato e externalizar
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suas questões inconscientes por meio de modalidades expressivas, tais como:
pintura, costura, modelagem, colagem etc. Assim, através dessas estratégias,
ajudando-as a trabalhar de forma relaxante e tranquila com questões muitas vezes
duras

e

difíceis

como

a

doença,

e

assim:

proporcionar

momentos

de

autoconhecimento e de reflexões sobre a vida, desenvolver sensações de bemestar, o potencial criativo e incentivar a autoestima, a superação dos medos e da
ansiedade.
Algumas técnicas que foram trabalhadas com o grupo:
Imagem 44 – Assemblagem

Acervo pessoal da autora
Imagem 45 – Colagem

Acervo pessoal da autora
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Imagem 46 – Pintura com carimbos

Acervo pessoal da autora
Imagem 47 – Confecção caderno criativo

Acervo pessoal da autora
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Imagem 48 – Mosaico

Acervo pessoal da autora

Foram realizadas um total de trinta e nove sessões divididas em três ciclos:
ciclo I: diagnóstico, ciclo II – estímulos geradores e ciclo III – processos
autogestivos.

4.2.1 Ciclo diagnóstico
Imagem 49 – Conhecimento

Disponível em: http://www.seinz.de/event/frauenkreis-frau-sein-leben-und-feiern-6/2018-02-27
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Desenvolveu-se o ciclo diagnóstico, no qual buscou-se promover o
desbloqueio do processo criativo, oferecendo ao grupo materiais de diferentes
modalidades expressivas para que as participantes pudessem experimentá-los e
produzir suas imagens por meio de diversas atividades plásticas. A partir dessas
atividades, foram observados quais materiais facilitavam o desempenho expressivo
do grupo, quais eram os temas recorrentes, em que situações as memórias afetivas
e as emoções eram ativadas, e, a partir desta e de outras observações, houve a
formulação de uma hipótese diagnóstica e, inicialmente, a questão central do grupo
estaria relacionada à baixa autoestima.

4.2.2 Estímulos geradores

Imagem 50 – Ancestralidade

Disponível em: https://br.pinterest.com/cindyvoightblum/sda-womens-ordination/
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Em seguida, deu-se início ao ciclo dos estímulos geradores, que, segundo
Philippini, “constitui o desdobramento e o desenvolvimento do percurso iniciado com
as atividades diagnósticas e suas experimentações plásticas e expressivas e implica
a investigação e a validação desta hipótese diagnóstica elaborada no primeiro ciclo.”
(2011, p. 95).
Neste segundo ciclo, buscou-se verificar a validade da hipótese diagnóstica
dos campos simbólicos relacionados ao tema em questão, por meio de filmes,
músicas, histórias, imagens de obras de arte, documentários, diferentes materiais
que contivessem elementos que pudessem suscitar no grupo reflexões sobre
conceitos de beleza e o papel da mulher na sociedade. Abrangeram também
diversos estereótipos femininos impostos pela mídia, e os exemplos de mulheres
que durante toda a história superaram as expectativas desta sociedade que busca
todo o tempo criar um padrão de beleza e de comportamento dito ideal para as
mulheres.
Durante esta fase, notou-se um grande desconforto por parte das
participantes com questões ligadas à homossexualidade, à liberdade sexual
feminina, e com imagens que retratavam envelhecimento e obesidade.

Em

contrapartida, o grupo demonstrou comoção com histórias de superação envolvendo
mulheres com deficiência física, e com a história de vida da cantora Susan Boyle 2. A
partir deste período as participantes começaram a fazer pequenas revelações sobre
suas relações com suas mães, avós e tias, e praticamente todas as participantes
contaram no decorrer deste ciclo que sofreram de suas mães durante a infância
terríveis agressões físicas, envolvendo fratura óssea e parada respiratória. Uma das
participantes relatou que as agressões eram tão frequentes que fugiu de casa
durante à noite aos 12 anos de idade e nunca mais retornou.
Outro aspecto também importante que se observou neste grupo foi que essas
mulheres tinham muitas histórias que indicavam a relações de codependência
envolvendo maridos, ex-maridos, mães, filhos, ou irmãos. Uma participante
enfrentava processo de divórcio com o terceiro marido, que foi mencionado na
maioria das sessões, sendo chamado de: “o falecido”, outra tinha um marido
ciumento e infiel, queria se divorciar, mas achava que, por ele ter uma doença
crônica, se o abandonasse ele morreria; outra participante alegava que a má relação
2

Cantora escocesa que ficou mundialmente conhecida após sua aparição em um programa de calouros,
Britain’s Got Talent, em agosto de 2008.
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entre a mãe e a irmã não permitia que saísse de casa o tanto quanto ela desejava,
que queria muito viajar, mas tinha medo que elas se matassem caso ficassem
sozinhas em casa; outra dizia que da família ela era a única que resolvia tudo, que
ninguém fazia nada sem ela e faltava muito aos encontros, ou porque tinha que
cuidar de alguém, ou porque tinha cuidado tanto de um familiar no dia anterior que
no dia seguinte ficava com dores terríveis e impossibilitada de ir à sessão. Apenas
uma dessas mulheres dizia que ninguém mandava nela, e que era livre para fazer o
que quisesse, mas, apesar disso, queixava-se de ser explorada em seu ambiente de
trabalho pelos funcionários, só conseguindo sair da sala onde prestava serviços
como voluntária para participar dos encontros de Arteterapia se uma das
participantes fosse até o seu local de trabalho pedir aos médicos para que ela fosse
liberada.

4.2.3 Processos Autogestivos

Imagem 51 – Cura Ancestral

Disponível em: http://elartedecriar.blogspot.com.br/2012/06/la-crianza-con-apego-attachment.html
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No ciclo III – Processos Autogestivos, buscou-se fortalecer a autonomia
criativa do grupo, visto que é a fase em que os acompanhantes do processo
arteterapêutico preparam-se para o desligamento desse grupo, e, por isso, as
participantes são incentivadas a manifestar seus desejos, é a fase em que
oferecemos ao grupo a oportunidade de sugerir atividades que gostariam de repetir
ou que não tivessem sido experimentadas e que sentissem vontade de realizar. Foi
também um momento oportuno para as participantes afastarem-se um pouco do
ambiente hospitalar, e estarem juntas em lugares mais alegres, mais leves e onde
outros assuntos que não fosse doença e morte, pudessem ganhar espaço nos
temas de suas conversas, momento onde puderam se olhar, se fotografar. Os
passeios foram marcados por muitas risadas entre elas, comemoração de
aniversário que elas organizaram sozinhas, fotos espontâneas, manifestações de
afetos e senso de cooperação.
O que chamou bastante atenção também nesta fase foi que a lembrança
materna já não era mais relatada com tanto sofrimento. Houve manifestação de
saudades da mãe, recordações dos bonitos trabalhos manuais que executavam,
como dos crochês e bordados, da casa e das cidades natal. E os passeios
contribuíram muito para essas recordações.
Três passeios foram realizados pelo grupo, demos às participantes algumas
sugestões de lugares, que foram escolhidos por elas.
Todos os passeios realizados com o grupo foram muito mobilizadores e
visivelmente importantes para elas. O primeiro passeio foi ao Museu do CRAB que
estava no dia da visitação com três exposições: ‘Festa Brasileira: fantasia feita à
mão’; ‘Feito aqui’, e ‘Serra da Capivara - Homem e Terra’. Nesse dia apenas quatro
participantes compareceram. Uma das participantes entrou em contato conosco
dizendo que não ia participar do passeio, pois tinha acordado com muita dor e que,
por isso, o marido não queria deixá-la sair de casa. Outra participante, disse que a
irmã estava doente precisando de seus cuidados e que, por esta razão, também não
poderia participar.
O contato com a cultura popular, com o artesanato brasileiro, com imagens de
regiões do nosso país, com o som de instrumentos musicais, com algumas músicas
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folclóricas, promoveu o resgate de lembranças da infância, de costumes da terra
natal de algumas participantes, de lugares por onde viajaram e de onde viveram.
Uma das participantes nesse passeio, ao ver as fantasias do Bumba-meu-boi
contou em detalhes e emocionada como a mãe e a avó, sentadas na calçada de
casa, prendiam os paetês no tecido da fantasia. Essa mesma participante, ao ver as
baianas, explicou todo o ritual que existe no processo de confecção das roupas
delas. Outra participante, ao ver a exposição Serra da Capivara, Homem e Terra,
recordou da mãe que mora em uma cidade próxima à serra, e contou que já não a
vê há muitos anos. Outras ficaram encantadas com o talento dos nossos artistas e
artesãos e tiraram muitas fotos. Faziam comparações entre os artesanatos que ali
estavam e o que elas produziam durante as sessões de arteterapia.
Segundo Michahelles:
A oportunidade de reviver, experimentar, ou lembrar as manifestações do
folclore, implica entrar em contato com forças vitais ancestrais e também
reviver conteúdos arquetípicos que estão na base da construção da
identidade dos povos. (2011, p.8).

As participantes demonstraram muita satisfação com o passeio e foram tantas
histórias e tantos elogios, que as participantes que faltaram ficaram ansiosas pelo
segundo passeio.
Imagem 52 – Passeio Festa brasileira – Fantasia feita à mão

Acervo pessoal da autora
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Imagem 53 – Serra da Capivara – Homem e Terra
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O segundo passeio foi no Centro Cultural do Banco do Brasil, a exposição em
cartaz era ‘O corpo é a casa’ do artista austríaco Erwin Wurm. Por se tratar de arte
contemporânea, as obras do artista levantaram muitos questionamentos sobre o que
é arte, e o que não é. Por isso, no início, houve um pouco de estranhamento, e as
participantes passeavam por entre algumas obras sem dar muito importância, sem
dar atenção, até que uma delas revelou descontentamento, dizendo que arte foi o
que ela viu no primeiro passeio, no CRAB, que aquilo era um monte de móveis
velhos e quebrados. Aproveitamos, então, o comentário para chamar todo o grupo e
perguntar se todas concordavam e se havia algum incômodo. Algumas disseram
que não estavam entendendo nada da exposição, e que as obras eram feias. Então
perguntamos se alguma delas se lembrava do título da exposição. Até que alguém
respondeu que era ‘O corpo é a casa’ e então perguntamos, se para elas haveria
alguma relação daqueles móveis quebrados com o corpo. A resposta não demorou,
a primeira respondeu que a cadeira estava quebrada assim como o corpo dela, e
depois dessa resposta todas as participantes começaram a olhar as obras fazendo
relação com elas mesmas, com outros corpos, e até mesmo com a sociedade.
Algumas obras, assim como alguns comentários entre elas despertaram intensas
risadas, assim como as interações que surgiram com as obras que tinham propostas
de atividades corporais.
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Imagem 54 – Passeio ‘O corpo é a casa’
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Apesar de todas as limitações físicas impostas pela doença, pelo Lupus,
algumas participantes montaram umas sobre as outras, encolheram-se dentro de
casinha de cachorro, equilibraram-se sobre bolinhas de ping pong, puseram balde
na cabeça. E nesse momento, observou-se um forte espírito de cooperação entre
elas, houve incentivo, houve ajuda, houve também alertas e recomendações. E
todas, sem exceção, interagiram com as obras, cada uma respeitando os limites de
seus corpos, mas também superando seus medos e receios. Foram momentos de
grande descontração, de muita alegria, mas também de muitas tentativas, de muito
querer.
O contato com esta exposição estimulou a atenção, a reflexão, o debate
crítico, a consciência corporal, a cooperação, e também proporcionou alegria e
brincadeiras entre as participantes.
Imagem 55 – ‘O corpo é a casa’ 1

Imagem 56 – ‘O corpo é a casa’ 2
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Imagem 57 – ‘O corpo é a casa’ 3

Acervo pessoal da autora
Imagem 58 – ‘O corpo é a casa’ 4
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Imagem 59 – ‘O corpo é a casa’ 5

Acervo pessoal da autora
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Imagem 60 ‘O corpo é a casa’ 6
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Neste dia, era aniversário de uma das participantes, e as demais decidiram
fazer uma comemoração surpresa na confeitaria Colombo dentro do CCBB.
Algumas delas nunca tinham entrado em um ambiente ‘tão chique’, como diziam,
mas ficaram à vontade, e aproveitaram o espaço para um longo bate-papo alegre.
Imagem 61 – ‘O corpo é a casa’ 7
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O terceiro e último passeio aconteceu no último encontro do estágio, e foi no
Museu do Amanhã. As participantes gostaram do museu, de sua arquitetura bem
contemporânea, da grandiosidade do espaço, das exposições: ‘Cosmos’, ‘Inovança:
Uma viagem pelas criações no Brasil’ e ‘Mundos Invisíveis’, mas relataram que, de
tudo que viram, a exposição principal: Portal Cósmico foi a de que mais gostaram,
uma projeção em 360º em uma estrutura oval, que mostra de forma poética a origem
do universo por meio de um filme de 8 minutos. Chamou também a atenção de
algumas participantes um grupo que realizava uma dança de roda dentro do museu,
uma delas disse que era a Sereia, referindo-se à canção que utilizávamos nas
aberturas e/ou encerramentos das sessões de Arteterapia.
Neste passeio, as participantes estavam muito preocupadas sobre como
fariam para continuarem se encontrando sem os encontros de arteterapia. Algumas
tentavam deixar agendados novos encontros entre elas, novos passeios, mas as
datas festivas de final de ano pareciam não favorecê-las. Outras sugeriam encontros
uma vez por semana para confeccionarem juntas fuxicos que poderiam vender e,
assim, arrecadarem verbas para compras de medicamentos, que o governo não
estava oferecendo.
Imagem 62 – Museu do amanhã 1

Acervo pessoal da autora
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Imagem 63 – Museu do Amanhã 2

Acervo pessoal da autora

4.3 UM POUCO MAIS SOBRE O GRUPO

As participantes já se conheciam há alguns anos, por serem pacientes do
hospital e/ou por fazerem parte de um grupo de trabalhos voluntários. Duas dessas
mulheres já haviam participado de um grupo de Arteterapia.
Apenas uma delas, apesar de conhecer todas as demais, não sentia-se
próxima ao grupo, e atribuía este fato ao seu comportamento “fechado, reservado”,
também por ser “a única do grupo a não ter lúpus” e por não se comunicar por meio
de redes sociais da web. Esta participante contou que no passado teve fibromialgia,
mas que atualmente não apresentava mais sintomas da doença. Tais informações
só foram dadas em um encontro do segundo ciclo do estágio, até então, pensava-se
que todas tinham Lúpus.
Algumas das participantes costumavam dizer que somente quem tinha Lúpus
conseguia entender o comportamento de outro paciente lúpico. E já no final do
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estágio houve por algumas dessas participantes o anúncio de um sentimento de
pertencimento a uma família lúpica da qual elas fariam parte.
Duas participantes nasceram no Maranhão, LL. em Araioses e T. em São
Luis. As demais nasceram no Rio de Janeiro, mas S. mostrava uma forte ligação
com o Estado do Pará, por ter irmãs que moravam lá.
No que diz respeito à religiosidade, duas participantes eram católicas
praticantes, outra era judia e estava sempre representando a estrela de Davi em
seus trabalhos. Havia no grupo também participantes evangélicas.
Inicialmente, as participantes demonstravam muita tristeza, insegurança,
queixavam-se de dores constantemente, lamentavam não poder mais dançar, usar
salto alto, ir à praia. S., por exemplo, dizia que gostava de frequentar a quadra da
Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, mas que, por não conseguir sambar mais,
parou de frequentar os ensaios. Queixavam-se de inchaço no corpo e de dificuldade
em emagrecer. Diziam que o corticoide fazia com que elas sentissem muita fome,
especialmente de madrugada, e que esta situação era responsável pela dificuldade
que elas tinham em emagrecer.
Eram muito queixosas e demonstravam muita insatisfação com o que
produziam. Frequentemente diziam que não sabiam fazer nada, ou diziam que o
resultado estava uma porcaria, ou durante a produção reclamavam que nada estava
dando certo.
E foi depois de visualizar os olhares abatidos, a fragilidade no andar de cada
participante e de perceber uma melancolia intensa na fala, aspectos já bem visíveis
na primeira sessão de Arteterapia, que surgiu a ideia de abrir e encerrar as sessões
com danças e cantigas de roda.

4.4 ANÁLISES DAS CANTIGAS DE RODA UTILIZADAS NO ESTÁGIO, ALGUNS
ASPECTOS SIMBÓLICOS E OBSERVAÇÕES.

No que diz respeito às danças e cantigas de roda, observa-se que a roda em
si, a dança em círculo já proporciona um elemento simbólico, que é o círculo, ou a
mandala em movimento, a mandala viva. E quando alguém se predispõe a realizar
esse movimento circular, já está por si só sinalizando sua busca interior pela
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totalidade, pois a mandala, segundo Jung é a representação simbólica da psique, ou
seja, a personalidade do indivíduo como um todo, constituída por seus sentimentos,
pensamentos e comportamentos – conscientes e inconscientes - e que tem a função
de harmonizar e regular o indivíduo internamente e de direcioná-lo na realização de
um propósito pessoal de cada um.
Imagem 64 – Roda no estágio
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Segundo Cascudo: “A marcha descrevendo um círculo é de alta expressão
simbólica e participa, há milênios, da liturgia popular de quase todo o mundo” (2012,
p. 209).
Outros elementos simbólicos também podem ser observados tanto nas
coreografias, nos gestos, quanto nas letras das canções, que são repletas de
conteúdos que narram as experiências humanas. No caso das cantigas de roda,
esses conteúdos tratam não só de experiências individuais como coletivas e são a
expressão mais genuína de um povo, pois estão longe da preocupação acadêmica,
ou da busca estética comercial.
À medida que se canta uma canção que se aprendeu na infância, o indivíduo
não só recupera lembranças e imagens de um tempo passado e suas cargas
afetivas, como também, associa os conteúdos das canções aos seus conteúdos
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individuais, podendo fazer emergir algumas experiências vitais que estavam
escondidas, guardadas em seu inconsciente: “Há momentos de entraves, bloqueios,
onde não conseguimos traduzir em palavras o que sentimos. As canções podem
permitir, então, o emergir dos conteúdos bloqueados.” (MILLECCO apud DREHER,
2005, p. 59)
Os símbolos presentes nas canções podem ajudar a identificar as emoções,
as ideias, que estão na sombra, fazendo a comunicação entre o consciente e o
insconsciente. Deste modo, segue a análise de alguns aspectos simbólicos
presentes nas cantigas utilizadas durante o acompanhamento arteterapêutico.
4.4.1 Cantigas ‘Pezinho’ e ‘Caranguejo’

Foi apresentada e aprovada a ideia de abrir e de encerrar as sessões de
Arteterapia com cantigas de roda Neste segundo encontro, levamos, então, para o
grupo a cantiga ‘Pezinho’ e a cantiga ‘Caranguejo’. A primeira, de origem açoriana,
está presente nas danças folclóricas gaúchas, mas também encontrada nas rodas
de crianças. Os pares fazem uma roda dando as mãos e cantam apontando o pé
direito para o centro da roda e tocando com o bico deste no chão durante todo o
refrão.
Imagem 65 – Pezinho

Disponível em: http://www.terrabrasileira.com.br/folclore2/e52pezin.html

Esta cantiga proporciona um contato físico e afetivo suave, protegido pela
ludicidade da dança. A atenção é direcionada aos pés.
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Os pés seriam um lugar de prazer, de contato físico. Os pés são o ponto de
apoio para o corpo, no Dicionário de Símbolos (CHEVALIER E GHEERBRANT,
2017, p. 696) observa-se que, segundo Paul Diel: “O pé seria também um símbolo
da força da alma” e toda deformação do pé refletiria uma fraqueza da alma.
O pé direito está associado à sorte. Para começar algo bem e terminar bem é
preciso começar com o pé direito, entrar nos lugares com o pé direito, levantar da
cama e apoiar primeiramente no chão o pé direito, para alguns este hábito é uma
superstição, para outros um ritual.
É também símbolo de estabilidade, quando a pessoa é prática e segura de
seus atos e de suas escolhas, diz-se que a pessoa “tem os pés no chão”.
Segundo Chevalier e Gheerbrant (2017, p. 695), o pé para os psicanalistas
como Freud e Jung representa um símbolo fálico, e o calçado um símbolo feminino
ao qual o pé deve se adaptar.
Ai bota aqui, ai bota ali
O teu pezinho,
O teu pezinho bem juntinho
com o meu.
Ai bota aqui, ai bota ali
O teu pezinho
O teu pezinho o teu pezinho
Ao pé do meu.
Depois não vá dizer
Que você já me esqueceu (bis)
E no chegar desse teu corpo
Um abraço quero eu (bis)
Agora que estamos juntinhos
Dá cá um abraço e um beijinho (bis)

A cantiga ‘Caranguejo’ é uma canção rimada, de fácil memorização, trabalha
ritmos e lateralidade, e percebe-se pela letra que ela reflete bem o imaginário
infantil: caranguejo não é peixe, caranguejo só é peixe na vazante da maré.
“Sabemos que não”, esta música se ocupa de narrar por meio de rimas e de
movimentos, é uma brincadeira de roda coreografada. No primeiro verso, os
participantes podem andar de lado para a direita e no segundo verso de lado para a
esquerda, imitando o andar do caranguejo. Segundo Chevalier (ibidem, 186), o
caranguejo está ligado aos mitos da seca e da Lua, sendo considerado um símbolo
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lunar desde a Antiguidade clássica, “sua imagem está associada à da lua, tal como a
da lagosta, figurando na carta Lua do Tarô, porque esses animais marcham como a
lua, para a frente e para trás (RUT, 180)” e na India é o signo zodiacal de Câncer
correspondendo ao solstício de verão.
Imagem 66 – Caranguejo não é peixe

Disponível em: https://www.pinterest.fr/pin/82472236905597788/

Nesta sessão, uma das participantes ingressava pela primeira vez no grupo.
Chegou muito agitada, relatando diversas restrições por conta do seu problema de
saúde, e usando máscara pós-cirúrgica. Explicou que tinha labirintite e que, por isso,
não podia fechar os olhos, nem movimentar-se rodando. Foi sugerido que durante a
roda fizesse apenas os movimentos que lhe fossem seguros e confortáveis. Mas
durante a música ‘Caranguejo’ girou de forma brusca e foi preciso segurá-la.
Caranguejo não é peixe.
Caranguejo peixe é.
Caranguejo só é peixe na vazante da maré.
Olha palma, palma, palma.
Olha pé, pé, pé.
Olha roda, roda, roda.
Caranguejo peixe é.

4.4.2 Cantiga ‘Peixe Vivo’

Na sexta sessão, voltou-se a utilizar as cantigas de roda nas aberturas e
fechamentos das sessões. Dessa vez foi escolhida uma canção mais suave, e que
não tivesse coreografia. Utilizou-se a cantiga ‘Peixe Vivo’, canção do folclore
mineiro. Esta cantiga promove uma reflexão sobre o quanto é difícil viver longe de
suas origens, como também, o quanto pode ser difícil viver longe de quem se quer
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bem. Para tanto, a cantiga utiliza a metáfora do peixe fora d’água, fora de seu
habitat natural: ‘Como pode o peixe vivo viver fora da água fria?’ e, então, ‘Como
poderei viver sem a tua companhia?’ A resposta na canção é que não há como viver
sem chorar, sem sentir dor nessas circunstâncias.
Imagem 67 – Peixinho

Disponível em: http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/peixes-sentem-dor-e-temsentimentos-20100309.html

Câmara Cascudo (2001, p.45), em seu livro Literatura Oral no Brasil, cita um
trecho de Aires da Mata Machado Filho extraído do livro ‘O Negro e o Garimpo em
Minas Gerais’, em que o autor refere-se a esta cantiga como parte dos coretos do
município de Diamantina e explica que é uma cantiga de característica lusitana,
onde faz-se referência ao mar e às aldeias distantes. Ainda em Câmara Cascudo
(ibidem), encontra-se uma explicação para a repetição dos refrãos. Tal repetição
teria origem nos cânticos da liturgia católica, certamente assimilados pelo povo.
Peixe Vivo
Como pode o peixe vivo
Viver fora da água fria
Como pode o peixe vivo
Viver fora da água fria
Como poderei viver
Como poderei viver
Sem a tua, sem a tua
Sem a tua companhia
Sem a tua, sem a tua
Sem a tua companhia
Os pastores desta aldeia
Já me fazem zombaria.
Os pastores desta aldeia
Já me fazem zombaria.
Por me verem assim chorando
Por me verem assim chorando
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Sem a tua, sem a tua
Sem a tua companhia.
Sem a tua, sem a tua
Sem a tua companhia.

Foi surpreendente que as primeiras cantigas trabalhadas com o grupo na
segunda sessão só eram conhecidas por uma das participantes, de modo que,
quando foi escolhida a canção Peixe Vivo, pensou-se que talvez esta canção
pudesse ser conhecida por todas já que existe uma nova variação desta música feita
pelo cantor e compositor Milton Nascimento, que tornou-se inclusive música tema de
abertura de uma minissérie televisiva, mas desta vez, ninguém do grupo conhecia a
cantiga. Mas apesar de não ser conhecida, a cantiga teve uma boa aceitação.
A notícia que se tinha das participantes era a de que a música não saía de
suas memórias, que acabavam a sessão, e às vezes já em casa, lembravam-se da
cantiga e ficavam cantando.
O peixe é o símbolo da vida e da fecundidade, segundo Chevalier (ibidem,
703) e está associado ao nascimento ou à restauração cíclica.
4.4.3 Cantiga ‘O cravo e a rosa’

Imagem 68 – A rosa e o cravo

Disponível em: https://www.flickr.com/photos/neu2007/6435860089

Na sessão dez, uma das participantes, a mais jovem do grupo, pediu durante
o encerramento que outra canção fosse cantada, pois não queria cantar mais ‘Peixe
Vivo’, pois não gostava da música, achava muito triste. Foi perguntado, então, se ela
tinha outra canção a sugerir. E ela sugeriu ‘O cravo e a rosa’.
O cravo brigou com a rosa
Debaixo de uma sacada
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O cravo ficou ferido
E a rosa despedaçada.
O cravo ficou doente
A rosa foi visitar
O cravo teve um desmaio
E a rosa pôs-se a chorar.

O grupo aceitou a proposta, mas a canção foi cantada com profundo
desânimo. Esta cantiga apresenta uma história de violência doméstica, onde o cravo
briga com a rosa, eles se agridem, a rosa fica despedaçada e, quando sabe que o
cravo está doente, resolve visitá-lo e mostra-se emotiva e frágil ao vê-lo desmaiar.
Algumas das mulheres do grupo relataram histórias de violência provocada
não só pelas mães, como também pelos maridos. Algumas fugiram de seus maridos
e se escondem deles até hoje, outras enfrentam agressões morais diariamente.
A flor, de acordo com Chevalier e Gheerbrant, de um modo geral é o símbolo
do princípio passivo, ou seja, um dos múltiplos aspectos simbólicos do feminino. A
rosa ‘simboliza a taça de vida, a alma, o coração, o amor’ (2017, p. 437 e 788).
Observa-se, portanto, nesta cantiga a imagem do feminino despedaçado, ao passo
que na canção anterior fazia-se menção ao sentimento de solidão.
4.4.4 Cantiga ‘Ciranda, cirandinha’

Duas sessões depois, retomou-se o uso de cantigas de roda. Nesse dia,
pediu-se que as participantes escolhessem a cantiga que desejassem e elas
escolheram ‘Ciranda, Cirandinha’ uma canção que trata de uma desilusão amorosa
representada na metáfora do falso anel, falsa jóia: “O anel que tu me destes era
vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou”.
Imagem 69 – Anel de vidro

Disponível em: https://www.elo7.com.br/maxi-anel-vidro-coracao-transparente/dp/1FF2C7
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Ao final da cantiga, as participantes devem ir ao centro da roda e dizer um
verso:
Ciranda, cirandinha
Vamos todos cirandar!
Vamos dar a meia volta
Volta e meia vamos dar
O anel que tu me destes
Era vidro e se quebrou
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou
Por isso, Dona Xica
Entre dentro desta roda
Diga um verso bem bonito
Diga adeus e vá se embora.

Ao final desta cantiga, algumas participantes ofereceram-se a ir ao centro da
roda para dizer um verso. Uma delas recitou falando sobre si mesma: “Batatinha
quando nasce se esparrama pelo chão, LL quando aparece é só decepção”. E os
discursos eram, normalmente, de autodepreciação.
O anel, segundo Chevalier e Gheerbrant (2017, p. 53), dentre muitas outras
simbologias, é um símbolo ambivalente, tanto pode representar a união de um casal,
como também pode representar a relação de escravidão, como no exemplo do anel
(argola) colocado no falcão aprisionado, que passa a caçar não para si próprio, mas
para seu dono.
Na sessão dezessete, como havia tempo sobrando para encerrar o encontro,
e as participantes estavam bem dispostas, escolheram quatro cantigas para
cantarem: ‘Ciranda, cirandinha’, ‘Pai Francisco’, ‘Meu pintinho amarelinho’ e ‘Fui no
Itororó’.

As mulheres dançaram, fizeram

coreografia,

riram,

pareciam ter

reencontrado a criança dentro de si.
4.4.5 Cantigas ‘Fui no Itororó’ e ‘Meu pintinho amarelinho
A cantiga ‘Fui no Itororó’ mostrou como as participantes naquele momento
estavam bem mais próximas e à vontade umas com as outras. No final da canção
elas tinham de escolher alguém para ser o par, para não ficarem sozinhas e
ninguém do grupo ficou só, nenhuma delas foi esquecida e todas foram convidadas
ao centro da roda de forma bastante afetuosa.
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Eu fui no Itororó
Beber água, não achei,
Achei bela morena
Que no Itororó deixei.
Aproveite minha gente
Que uma noite não é nada;
Se não dormir agora
Dormirá de madrugada.
Oh ! Mariazinha!
Oh ! Mariazinha!,
Entrarás na roda
Ou ficarás sozinha !
Sozinha eu não fico,
Nem hei de ficar!
Pois eu tenho Joãozinho
Para ser o meu par.
Ponha aqui o seu pezinho
Ponha aqui junto do meu
Mas depois não vá dizer
Que você se arrependeu

Esta cantiga foi registrada pelo maestro Villa-Lobos em 1926, entretanto seu
verdadeiro compositor é desconhecido.
Esta cantiga é um convite ao contato amoroso e afetuoso, tão importantes
para um grupo onde a maioria das participantes viveu histórias de desafetos, de
abandono físico e psicológico, e que relatam terem sido tão agredidas.
Imagem 70 – Compartilhar afeto

Disponível em: http://frases.mensajemovil.es/imagenes-con-frases-de-amor/

A cantiga ‘Meu pintinho amarelinho’, retrata as características de um pintinho
e o seu medo do gavião, utilizando o diminutivo para referir-se à fragilidade do
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animal filhote. É uma cantiga imitativa e bem simples. O seu texto propõe a imitação
de um pintinho durante a brincadeira de roda. Esta talvez seja uma das cantigas
mais conhecidas e ensinadas às crianças, sobretudo às pequeninas.

Meu pintinho amarelinho
Cabe aqui na minha mão,
Na minha mão
Quando quer comer bichinhos
Com seus pezinhos ele cisca o chão
Ele bate as asas
Ele faz piu piu
Mas tem muito medo é do gavião
Imagem 71 – Pintinho

Disponível em: http://www.aniel-wallpapers.hu/madarak3/madarak_wide_12.jpg

4.4.6 Cantiga ‘Pai Francisco’

Na cantiga ‘Pai Francisco’, Pai Francisco estava na roda tocando violão, o
delegado chega e o leva para a prisão, e na sequencia ele aparece todo se
requebrando e desengonçado. É uma cantiga que traz implicitamente o receio da
punição. Assim como a cantiga do ‘Caranguejo’ e do ‘Pintinho amarelinho’, esta
cantiga é também imitativa. No segundo refrão, os participantes cantam fazendo
movimentos requebrados e desengonçados com o corpo.
Pai Francisco entrou na roda
tocando seu violão
Vem de lá seu delegado
e Pai Francisco foi pra prisão
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Como ele vem todo requebrado
parece um boneco desengonçado
Como ele vem todo requebrado
parece um boneco desengonçado
Imagem 72 – Tocando o violão

Disponível em: https://mais-educacao-hercilio-luz.webnode.com/oficina-de-viol%C3%A3o/

4.4.7 Cantiga ‘Olaria do Povo’

Outra cantiga proposta ao grupo foi ‘Olaria do povo’, nesta brincadeira de
roda, cada participante vai ao centro da roda imitando um vaso velho e um vaso
novo realizando movimentos de descida e de subida com o corpo. Para Chevalier e
Gheerbrant (2017, p.853), a subida simboliza a interiorização e a descida uma
dissipação no mundo exterior.
Maria vai ter que entrar
na olaria do povo.
Maria vai ter que entrar
na olaria do povo.
Ela desce como um vaso velho e quebrado.
Ela sobe como um vaso novo.
Ela desce como um vaso velho e quebrado.
Ela sobe como um vaso novo.

O vaso simboliza o reservatório da vida. ‘É o seio materno, o útero no qual se
forma um novo nascimento’. (CHEVALIER E GHEERBRANT, 2017, p.931).
Apesar da dificuldade em abaixarem-se na hora de descer ‘como um vaso
velho’, todas participaram da brincadeira com tranquilidade, cada uma desceu o
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próprio corpo até onde conseguia, respeitando seus limites, e fizeram expressões
faciais imaginando uma forma de retratar um vaso velho e um vaso novo.
Imagem 73 – Vaso de barro

Disponível: http://igrejacristasemear.com/eventos/uncao-e-restauracao-7/

4.4.8 Cantiga ‘Fui à Espanha’

Em uma das sessões de Arteterapia, a caixinha de som queimou no meio de
uma das cantigas e uma das participantes começou a cantar voluntariamente outra
cantiga que era “Fui à Espanha” e as demais conheciam a letra, animaram-se e
cantaram junto.
Fui à Espanha
Buscar o meu chapéu,
Azul e branco
Da cor daquele céu.
Ora, palma, palma, palma !
Ora, pé, pé, pé !
Ora, roda, roda, roda !
Caranguejo peixe é !
Caranguejo não é peixe,
Caranguejo peixe é
Caranguejo só é peixe
Lá no fundo da maré.
Samba, crioula,
Que veio da Bahia.
Pega na criança
E joga na bacia.
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A bacia é de ouro,
Areada com sabão;
Depois de areada,
Enxuga com o roupão.
O roupão é de seda,
Camisinha de filó,
Touquinha de veludo
Pra quem ficar vovó.
Em coro, falando : A benção, vovó ! A benção, vovó !

Esta é uma cantiga de roda coreografada, nela há um trecho de outra
cantiga inserida no meio dos versos que é a cantiga do ‘Caranguejo’. As
participantes cantaram, dançaram, pareciam conhecer bem a coreografia, realizaram
todos os movimentos e requebraram bastante, mesmo aquelas que alegavam
problemas nos quadris.
Imagem 74 – Cantiga de roda

Disponível em: http://lidiane-leite.blogspot.com.br/2012/02/fui-na-espanha.html

4.4.9 Cantiga ‘Eu morava na areia’

A cantiga mais utilizada nas aberturas e nos encerramentos das sessões foi
a cantiga de roda “Eu morava na areia”, a princípio por ter uma melodia mais suave,
sem exigir muitos movimentos coreográficos das participantes. Foi também de todas
as cantigas a mais bem aceita por essas mulheres, pois a imagem da sereia dava a
elas a ideia de beleza, de sedução e essas mulheres desejavam se sentir belas e
sedutoras. Brincavam perguntando com voz melodiosa: “Vamos sereiar hoje?”, ou
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seja, vai ter ciranda?, vai ter roda? Era o que elas queriam saber. Ou, às vezes,
diziam: “Vamos lá, sereias!” quando o grupo estava desanimado.
Os movimentos desta dança de roda foram inspirados em um vídeo de
dança circular encontrado na internet. Quando a música começava, a roda ia
girando para a direita e, no refrão, quando o coro dizia “sereia”, balançava-se o
corpo lateralmente imitando o movimento do mar. Nos outros versos, caminhava-se
para o centro da roda, indo todas de encontro umas às outras e depois para trás até
que o refrão da canção fosse retomado. Era como o avanço e o recuo do mar.
Esta cantiga tem diferentes versões. E há fontes que atribuem a autoria
desta cantiga a Rubinho do Vale, violeiro, cantor e compositor, nascido em Minas
Gerais na região do Vale do Jequitinhonha.
A versão que utilizamos com o grupo foi esta:
Eu morava na areia, sereia
Me mudei para o sertão, sereia
Aprendi a namorar, sereia
Com um aperto de mão, ô sereia.
As estrelas no céu correm, sereia
Eu também quero correr, sereia
Elas correm atrás da noite, sereia
Eu atrás do bem-querer.
Eu morava na areia, sereia
Me mudei para o sertão, sereia
Aprendi a namorar, sereia
Com um aperto de mão, ô sereia.
Cajueiro pequenino, sereia
Carregadinho de flor, sereia
Eu também sou pequenina, sereia
Carregadinha de amor, ô sereia
Eu morava na areia, sereia
Me mudei para o sertão, sereia
Aprendi a namorar, sereia
Com um aperto de mão, ô sereia.
Fui na fonte beber água, sereia
Não fui por água beber, sereia
Eu fui ver as piabinhas, sereia
Na veia dágua correr, ô sereia
Eu morava na areia, sereia
Me mudei para o sertão, sereia
Aprendi a namorar, sereia
Com um aperto de mão, ô sereia.
E você, dona Rosane, sereia
Renda fina na janela, sereia
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Daquela renda mais fina, sereia
Que ninguém põe a mão nela, ô sereia
(Disponível em: https://www.mamalisa.com/?t=ss&p=4830 Acessado em: 08/02/2017)

Acredita-se que esta cantiga seja feita com versos improvisados. Há um
refrão que todos cantam juntos e que se repete ao final de cada nova estrofe criada
e cantada improvisadamente por uma pessoa. Os versos improvisados são cantados
no mesmo ritmo do refrão.
De acordo com o estudo de Simone Aranha, em uma pesquisa realizada por
ela com migrantes nordestinas que se mudaram para Campinas, essa cantiga é
chamada de Cantiga de Rodas de Versos e é muito comum atualmente em
populações rurais no interior do país. E, ainda segundo sua pesquisa, a música da
Sereia, como é popularmente chamada, é muito conhecida e cantada no Vale do
Jequitinhonha. Sua estrutura seria “atualmente uma manifestação cultural "criola",
anexando influências lusitanas, africanas, etc. apresentando a mesma estrutura do
Partido

Alto

e

do

Samba

de

Roda.”

(Disponível

em:

http://www.centrodememoria.unicamp.br/sarao/revista41/pdf/sarao_ol_texto1.pdf
Acessado em: 01/11/2017)
O vale do Jequitinhonha é uma das regiões mais pobres do país e
culturalmente mais próximo ao nordeste que do sudeste do Brasil.
Há ainda outro estudo em que uma pesquisadora, Simone Ferreira, verifica
que esta cantiga era cantada toda noite, à beira de fogueiras, por adultos e crianças
de uma comunidade de Nova Vila de Itaúnas/ES. Esta comunidade era constituída
por pescadores, agricultores, coletores e alguns comerciantes de sal, que tiveram de
sair de Vila Antiga/ES, cidade situada na restinga entre o rio Itaúnas e o mar, e que
foi totalmente soterrada pelas dunas em 1970, acredita-se que em razão de retirada
da vegetação local que deixou a região vulnerável às areias carregadas pelos ventos
do

nordeste

e

do

sudeste

(Disponível

em:

www.teses.usp.br

/teses/disponiveis/8/8136/tde-04042005.../Simone_Ferreira_diss.pdf Acessado em
01/11/2017).
Trata-se de uma canção que remete a um saudosismo provocado por um
deslocamento regional e, portanto, uma necessidade de adaptação a um novo meio.
Esse deslocamento pode ter sido motivado por uma necessidade de sobrevivência,
como no caso da comunidade da Vila Antiga de Itaúnas. O verso “Eu morava na
areia” nos remete a ideia de região litorânea. E a princípio ninguém trocaria o
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contato com o mar pela ausência dele em meio ao sertão. O mar remete à ideia de
fartura, ao passo que o sertão faz pensar em escassez, sobretudo de água, já que o
sertão nordestino apresenta baixo índice pluviométrico, o menor de todo o país. Mas
de que adianta viver de frente ao mar, se a morada é feita na areia e essa areia
agora representa uma ameaça? A mudança se faz, então, necessária.
As transformações geradas por essa mudança regional, parecem se refletir
também sobre as relações afetivas. Todo deslocamento requer adaptação. De
acordo com Chevalier e Gheerbrant, o seco caracteriza o fogo e tem seu lado
positivo e seu lado negativo. O lado negativo é o que se refere ao seco como o
castigo dos deuses, representando o símbolo da esterilidade, ou o anúncio da morte,
morte pelo fogo. Já o lado positivo é que a seca representa a fase das provações, a
fase em que tudo, inclusive a fé, parece ressecar, entretanto, seria a fase em que a
fé se intensifica. (2017, p.807-808).
Imagem 75 – O poder do santo no sertão

Disponível em: http://www.monolitospost.com/2015/08/24/caninde-o-poder-do-santo-no-sertaonordestino/
Imagem 76 – Festa para Iemanjá

Disponível em: http://maeilzamukale.blogspot.com/2014/10/manifestacoes-culturais-de-ilheussao.html

110

A fé, a religiosidade é uma característica muito marcante no povo nordestino,
presente nas festas em homenagem aos santos, como também em suas devoções
diárias. Essa forte religiosidade é muito retratada na literatura, nas músicas
populares, nos filmes e nas obras de arte. O nordeste do Brasil possui uma cultura
marcada por manifestações religiosas de influências europeias, africanas e
indígenas e, por esta razão, é um dos lugares com maior diversidade religiosa no
país, com predominância do catolicismo, mas também dando espaço a outras
religiões como as evangélicas, ao candomblé e à umbanda.
As demais estrofes desta canção possuem versos que falam de buscar um
grande amor, de ter amor; falam também de elementos da natureza: estrelas,
piabinhas (peixes pequenos), cajueiro pequenino (árvore originária do nordeste e
que existe de dois tamanhos: grande e anão), e de um artesanato herdado dos
europeus, mas, cuja prática artesanal possui grande força no nordeste, que são as
rendas. Vemos, então, elementos que são universais, mas outros que são típicos de
uma determinada região, neste caso, da região nordeste do Brasil.
No que diz respeito à presença da sereia nesta cantiga, entende-se que, ao
final de cada verso, ela é chamada para ouvir os desejos, as lembranças, os
lamentos.
Imagem 77 – Sereias dançando

Disponível em: http://sereismo.com/tag/sereia/page/33/

Sabe-se que na mitologia grega, as sereias eram criaturas que seduziam os
navegantes, os marinheiros, com seu canto aprisionando-os em uma ilha, impedindo
que eles seguissem viagem e levando-os a morte. As sereias surgem em A Odisséia
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de Homero no Livro XII. Em sua viagem de retorno para Ítaca, a deusa Circe alerta
Ulisses sobre as sereias, que enfeitiçam os homens com seus cantos:
“Muito bem. Tudo acabou e está passado. Agora, escuta o que tenho a
dizer e não te esqueças disso, peço-te. Em primeiro lugar, encontrarás as
sereias, que enfeitiçam todo aquele que delas se aproximam. Se qualquer
homem, inocentemente, aproxima-se e ouve sua voz, jamais volta à Pátria,
jamais verá sua esposa e seus filhos correndo para saudá-lo alegremente:
as sereias o encantam com sua voz melodiosa. Há um grande prado onde
elas ficam e, em torno, um grande montão de ossos, carcaças e peles
secas. Não te detenhas naquele lugar e não deixes os homens ouvir: é
melhor amassar um bom pedaço de cera e tampar com ela seus ouvidos.
Se quiseres ouvir, manda os homens amarrarem teus braços e tuas pernas
e prender bem teu corpo ao mastro, e então poderás deleitar-te com o canto
quanto quiseres. Dize aos homens que, se gritares e ordenares que te
soltem, devem te amarrar ainda mais, com outras cordas. Quando tiveres te
livrado das sereias, poderás escolher entre duas rotas e não te direi qual
deves seguir: resolve por ti mesmo.” (Homero, s/d, p. 184)

Assim Ulisses o fez, contou aos companheiros o que a deusa Circe havia lhe
contado sobre as sereias e pediu que o amarrassem ao mastro do navio e não o
soltassem mesmo que ele gritasse. Cortou em pedaços uma espessa camada de
cera e colocou nos ouvidos de seus companheiros, assim, quando o navio de
Ulisses chegou próximo à ilha das Sereias, elas se aproximaram e começaram a
cantar sua melodiosa canção:
Vem por aqui, admirabilíssimo Ulisses, glória da nação! Pára teu navio e
ouve a nossa voz! Nenhum homem navegou por aqui sem primeiro ouvir a
voz que escapa por nossos lábios, doce como mel! Não, ele andou muito e
volta à pátria mais experiente, pois sabemos tudo que os gregos e os
troianos sofreram nas planícies diante de Tróia, pela vontade do céu e tudo
que acontecerá na face da mãe terra! (HOMERO, s/d, p. 187)

Ulisses quis muito ouvir a voz, o canto e a sabedoria daquelas sereias, mas
seus companheiros mantiveram-no amarrado ao mastro e assim eles foram se
afastando da ilha e daquelas criaturas.
As Sereias surgem também em Argonautas (Apolônios de Rhodes, canto I,
versos 462 2 568, canto II, verso 595). Jasão parte em seu navio Argos para
Colchide em busca do velocino de ouro com cinquenta heróis gregos, entre eles:
Castor, Pólux, Admeto, Hércules, Boutes, Laertes e o poeta-cantor Orfeu, que havia
sido requisitado por Jasão a fim de ensurdecer os companheiros das vozes das
sereias, mas um desses companheiros prefere a voz das sereias e se lança ao mar.
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Imagem 78 – O canto de Orfeu

Disponível em: http://www.tarotistas.com/secciones/esoterismo/Corrientes_Esotericas_Orfismo

Essas sereias da mitologia grega seriam pássaros com busto e cabeça de
mulher, e em Ovídio (canto V, verso 555) vemos que nem sempre elas tiveram asas
de pássaros, elas seriam jovens companheiras de Perséfone que, após esta ter sido
raptada por Hades, pediram aos deuses asas para poderem voar e procurarem-na,
seus cantos seriam, então, gritos, lamentos.
Imagem 79 – As sereias de Homero

Disponível em: http://oficinadeescrita8.blogspot.com.br/2009/05/ficha-de-leitura-do-conto-perfeicaode.html

As sereias com caudas, metade mulher, metade peixe, teriam surgido
posteriormente, segundo o Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier e de Alain
Gheerbrant (2017, p. 814) a partir de lendas nórdicas. Seriam tão malfeitoras e
temíveis quanto as Harpias e as Erínies representando, portanto, os perigos da
navegação marítima e a própria morte. Ainda de acordo com estes autores:
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Se compararmos a vida a uma viagem, as sereias aparecem como
emboscadas oriundas dos desejos e das paixões. Como vêm dos
elementos indeterminados do ar (pássaros) ou do mar (peixes), vê-se nelas
criações do inconsciente, sonhos fascinantes e aterrorizantes, nos quais se
esboçam as pulsões obscuras e primitivas do homem. Elas simbolizam a
autodestruição do desejo, ao qual uma imaginação pervertida apresenta
apenas um sonho insensato, ao invés de um objeto real e uma ação
realizável. É preciso, como fez Ulisses, agarrar-se à dura realidade do
mastro, que está no centro do navio, que é o eixo vital do espírito, para fugir
das ilusões da paixão. (ibidem, p.814)

Imagem 80 – Sereia com cauda de peixe

Disponível em: http://pirates.wikia.com/wiki/Syrena
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Imagem 81 – Mandala no mundo

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/257268197433344373/

Considerando que as cantigas de roda são manifestações populares que
sobrevivem no tempo graças à tradição oral, ultrapassando muitas vezes seus
territórios de origem, difundindo elementos e características regionais, culturais,
valores sociais, pode-se entender que as cantigas são um canto de resistência de
um povo, ainda que não consciente, na luta pela preservação da memória de sua
ancestralidade.
Foi possível observar durante período de estágio que o uso de danças e
cantigas de roda nas aberturas e fechamentos das sessões de arteterapia contribuiu
de forma significativa para o desenvolvimento do processo arteterapêutico realizado
com o grupo de mulheres. Alguns dos campos simbólicos contidos nas narrativas
das cantigas promoveram mobilização emocional benéfica e permitiram a essas
mulheres abordarem e elaborarem temas difíceis para elas como exclusão, violência
e feminilidade.
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Na cantiga ‘Peixe Vivo’, por exemplo, em que se canta a dor de viver fora de
um lugar ao qual não se pertence, dor essa ainda mais agravada pelo
distanciamento e pela ausência de pessoas queridas, essa cantiga ecoava na
memória da maioria das participantes após as sessões de arteterapia, conforme
relato das mesmas, pois elas sentiam conforto em ouvi-la e em cantá-la, sobretudo,
as mulheres que tinham sofrido alguma perda recente, ou aquelas que estavam há
muitos anos longe da terra natal, a cantiga narrava uma dor, um sentimento de
solidão que muitas dessas mulheres sentiam. Por outro lado, essa mesma cantiga
causava um grande desconforto na participante mais jovem do grupo e que estava
prestes a casar, para ela a ideia de solidão lhe provocava tristeza e assim ela
sugeriu que, no lugar de ‘Peixe Vivo’, se cantasse a cantiga ‘O cravo e rosa’, que
apresenta uma história de violência doméstica, em que a rosa, símbolo do feminino,
é despedaçada pelo parceiro. Esta cantiga não causou entusiasmo nas demais
mulheres do grupo, que tinham apresentado relatos de violência doméstica, tanto
física, quanto moralmente.
Na cantiga ‘Ciranda cirandinha’, que fala de decepção amorosa, onde o anel,
que na relação de um casal simboliza a união, era tão falso quanto o amor ofertado,
ficou evidente a dificuldade que essas mulheres tinham em se aceitarem e em lidar
com questões relacionadas ao corpo, à sexualidade e à doença pela qual foram
acometidas, o Lúpus. Quase todas elas haviam vivenciado um relacionamento
abusivo. Algumas estavam saindo desses relacionamentos por meio de divórcio,
outras fugiram de seus maridos, e outras não conseguiam imaginar a vida divorciada
e preferiam insistir na relação, entregando-se elas próprias às emboscadas da vida.
Sentiam-se feias e excluídas dos padrões socialmente aceitos. E, se não bastasse a
doença ser extremamente autodestrutiva, eram também duras e exigentes com elas
mesmas, e entre elas também, se autodepreciando constantemente. No ‘versinho’ a
ser elaborado no final desta cantiga, uma das participantes se definiu como uma
‘decepção’, outras tentavam criar ou citar um verso alegre e bonito, mas a
dificuldade era grande.
Já na cantiga ‘Morava na areia’, a imagem da sereia evocada no final de cada
verso, pelo fato de a associarem a uma criatura feminina sedutora, despertou
nessas mulheres o desejo de se revelarem enquanto mulheres sedutoras também.
E, através da ludicidade proporcionada pela dança e pela cantiga de roda, essas
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mulheres se sentiram livres e seguras para ensaiar olhares e vozes de sedução, e
para ousar nos movimentos corporais com os braços e com os quadris durante a
dança na roda. Essas mulheres do grupo, que às vezes ‘brincavam’ de chamar
umas as outras de sereias por causa da cantiga, alegavam dificuldades em
movimentar os quadris, as pernas, os joelhos e os pés, em razão de algumas lesões
decorrentes da doença. Algumas delas já haviam passado por cirurgias no quadril e
no fêmur. Uma das participantes havia utilizado cadeira de rodas por alguns anos.
No entanto, os movimentos surgiam com naturalidade durante as danças e cantigas
de roda, apesar de suas limitações.
Assim, verificou-se que as danças e cantigas de roda propiciaram a essas
mulheres, de uma forma bastante suave, prazerosa e lúdica, a possibilidade delas
ultrapassarem limites corporais, gerados pelo seu adoecimento. Elas conseguiram
realizar movimentos que a princípio consideravam que corporalmente não podiam
mais fazer. E sorriram abundantemente, de modo que, a atividade auxiliou tanto na
redução dos desconfortos causados pelas dores, como também promoveu bem
estar emocional.
Por ser uma atividade suave, serviu também como uma forma de meditar a
partir do movimento de dança circular, pois, nas atividades mais introspectivas, onde
era solicitado a elas que silenciassem, ou que fechassem os olhos, ou que focassem
na respiração, algumas participantes sentiam um incômodo muito grande, algumas,
às vezes, queriam sair de sala e diziam sentir falta de ar.
O movimentar-se em círculo de mãos dadas, acompanhadas das brincadeiras
nos centros das rodas, promoveu, além de mudanças corporais significativas,
melhor interação grupal, despertando no grupo um desejo de continuarem juntas,
ajudando umas às outras, como partes de uma mesma família. Promoveu também
melhor interação com as estagiárias.
Deste modo, o grupo tornou-se mais participativo, mais alegre, demonstrou
maior liberdade corporal e um forte espírito de cooperação.
Observou-se ainda que memórias afetivas da época da infância puderam ser
resgatadas e ressignificadas, e pouco a pouco foram diminuindo as queixas de
mágoas e de abandono relacionados à figura materna.
O processo arteterapêutico, por meio do fazer artístico, também possibilitou
às mulheres desse grupo um olhar mais profundo, mais suave, sobre suas próprias
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histórias. Deste modo, verificou-se que a arteterapia ao ser oferecida para pessoas
acometidas por alguma enfermidade, pode promover bem-estar físico e emocional,
contribuindo para que essas pessoas sintam-se capazes de produzir e de criar,
aumentando a autoestima e o estado de humor.
O tema deste estudo é bastante extenso, deste modo, recomenda-se que a
pesquisa sobre o uso de danças e cantigas de roda no processo arteterapêutico seja
ampliada e realizada também com grupos masculinos e com grupos infantis, a fim
de verificar-se diferentes possibilidades de uso e seus efeitos.
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