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“Vou mostrando como sou
E vou sendo como posso,
Jogando meu corpo no mundo,
Andando por todos os cantos.
E pela lei natural dos encontros
Eu deixo e recebo um tanto
E passo aos olhos nus
Ou vestidos de lunetas,
Passado, presente,
Participo sendo o mistério do planeta”
Novos Baianos – Mistério do Planeta
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RESUMO

Este estudo aborda o uso dos fios, e também da tecelagem, como
ferramenta arteterapêutica para as questões de baixo autoestima, agressividade e
afetividade de crianças com vulnerabilidade social. Busca do processo de
subjetivação e de individuação com abordagem Junguiana, possam ser transformadas
e seus processos criativos mais estimulados.

Palavras-chave: Arteterapia, tecelagem, fios, crianças, psicologia Junguiana,
autoestima, agressividade.
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ABSTRACT

This study approaches the use of Weaving as an arteterapéutical tool for the
questions of low self-esteem, aggressiveness and affectivity of the children, in the
search of the subjectivation process and individuation with Jungian approach, can be
transformed and their creative processes more stimulated.

Keywords: Art therapy, weaving, yarn, children, Jungian psychology, selfesteem, aggression.
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APRESENTAÇÃO
Imagem 1. O novo caminho

Disponível em: http://vanessamartinspsi.blogspot.com/2017/05/

Desde as brincadeiras na infância com meu irmão e colegas, a profissão da
professora era algo revelado. Finalizando o ensino médio no curso de formação de
professores, logo iniciei minha jornada em sala de aula, lidando especialmente com
crianças da educação infantil. Mas a arte era algo que sempre me deslumbrava. Fins
de semana entre um centro cultural e outro, intervenções pela cidade, imagens
urbanas sempre me diziam algo, que não compreendia até então.
O meu fazer, meu ato criador, foi construído com as sobras dos retalhos que
caiam no chão da máquina de costura da minha mãe. Foi com eles que comecei a
criar. Primeiro amarrações como, roupas e, depois, com mais idade e habilidade,
foram cerzidas à mão indumentárias para minhas bonecas.
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Depois de algumas tentativas para entrar no ensino superior, a Uerj foi minha
fonte de conhecimento. Graduada em artes plásticas, com licenciatura e bacharelado,
e atuando nas redes de ensino público e particular do Município do Rio de Janeiro,
algo ainda me faltava para compreender como a Arte podia ser um caminho de
transformação para a humanidade.
Alguns questionamentos, insatisfações e motivos muito íntimos me levaram ao
processo terapêutico. E foi através dele que conheci a Arteterapia de fato. Depois de
algum tempo pesquisando uma especialização, a Arteterapia me conectou com a
ancestralidade do fazer artístico da humanidade e minha linguagem artística.
As primeiras cores que me causaram grande impressão foram o verde-claro
e cheio de seiva, o branco, o vermelho –carmim, o preto e o amarelo-ocre.
Essas lembranças remontam a meus três anos. Vi essas cores em diferentes
objetos que hoje não visualizo tão claramente quanto as próprias cores.
(KANDINSKY,1991, pág. 69)

Desde então essas palavras de Kandinsky me afetaram de maneira única,
reverberando perguntas: Como uma criança poderia se lembrar de certos detalhes e
símbolos? Como construímos as imagens? O que é esse universo chamado
inconsciente coletivo e como pode ser algo tão poderoso na vida?
Ser criança, viver essa fase da vida de maneira plena e saudável, tornou-se
algo muito difícil nos tempos atuais. E, para enfrentar o mundo contemporâneo as
ferramentas e as possibilidade que a Arteterapia oferece, poderia ajudar de alguma
forma na ressignificação das vidas de crianças em vulnerabilidade social?
Muitos são os questionamentos e estudos que envolvem o desenvolvimento do
ser humano, lidar com comportamentos tão distintos e sentimentos tão fortes me fez
enfatizar a busca por um caminho de libertação para o público pueril.
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INTRODUÇÃO
Imagem 2 As Três Fiandeiras

Disponível em https://pt.wikisource.org/wiki/As_tr%C3%AAs_fiandeiras

Esta monografia pretende analisar e compreender a materialidade e as
contribuições no uso de fios como facilitador e colaborador, no processo
arteterapêutico. O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa. Para tanto, foram pesquisados
autores que abordam os seguintes temas: Fios (tecelagem e outros), arte, criatividade,
agressividade, baixo autoestima, psicologia analítica e arteterapia. Visto que,
pretendia-se verificar a estreita relação entre estes assuntos com o assunto em
questão.
O ser humano é naturalmente criativo e desde o tempo pré-históricos a
criatividade faz parte da sua vida. Compreendendo o que o mundo poderia lhe
oferecer, ou movido pela curiosidade ou, ainda, pela necessidade, ele usa a ação, a
imaginação e a representação para expressar-se e conhecer a si mesmo e dominar o
seu meio.
O estudo foi dividido em quatro etapas. Na primeira, foi feito o levantamento
do referencial teórico pertinente a essa pesquisa sobre o que é arteterapia, sua
aplicabilidade, o conceito da psicologia analítica, difusão no Brasil e as modalidades
expressivas empregadas.
A

segunda

etapa

destinou-se

à

leitura

de

referenciais

teóricos

que abordavam o desenvolvimento e saúde mental infantil dentro da perspectiva
Junguiana e alguns distúrbios, quanto a agressividade, a baixa autoestima.
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A terceira etapa constituiu-se na história do ofício da tecelagem e fios, na
humanidade e as simbologias míticas que ligam os elementos nas histórias, além das
funções terapêuticas da manipulação com as linhas.
A última etapa constituiu-se na análise dos dados coletados, tanto na
bibliografia quanto na experiência do estágio realizado junto ao grupo de crianças em
situação de vulnerabilidade social. Servindo de validação das modalidades
empregadas em arteterapia para a superação dos problemas diagnosticados no
grupo. Surgindo a elaboração das conclusões e recomendações sobre o tema
pesquisado
O ato de entrelaçar fios é chamado de tecelagem, criando primeiramente uma
urdidura para, então, criar um tecido. As tramas geram um movimento contínuo em
duas posições dentro da trama: por baixo e por cima. É nessa dança que surge o
pano.
A Arteterapia como processo terapêutico utiliza-se de modalidades
expressivas diversas que mediam a produção inconsciente e simbólica para a sua
forma concreta. Sendo assim, promovendo o resgate de técnicas milenares pela
arteterapia, pode-se gerar a prevenção e a expansão da saúde na vida dos indivíduos.
O manuseio de fios, como na tecelagem, em arteterapia tem as funções de:
ordenação, articulação, organização, o entrelaçar e a apropriar-se do próprio fluxo
criativo e existencial, ou seja, ser dono das suas linhas da vida, propositando a
revitalização do fluxo criativo, e desbloqueando a energia psíquica.
Oferecendo um grande campo de aplicabilidade, a tecelagem em arteterapia
pode ser utilizado em diversas cronologias. E, quando usada em um grupo de
crianças, poderá gerar interessantes resultados quanto à concentração, à organização
e ao desenvolvimento psicomotor.
A utilização de fios dentro do processo arteterapêutico pode ajudar no
fortalecimento da autoestima de crianças, gerando resultados cognitivos e
psicomotores positivos? E quais modalidades expressivas em arteterapia envolvendo
fios auxiliam nesse processo terapêutico?
Este estudo poderá ser útil material de estudo e a aplicação das áreas de
saúde,

arteterapêutico

e

educacional,

auxiliando

no

desenvolvimento

da

concentração, na atenuação de conflitos, na redução da agressividade e no
fortalecimento da autoestima das crianças.
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Verificou-se que o uso de fios, no processo arteterapêutico, podem ajudar no
fortalecimento

da

autoestima

num

grupo

terapêuticos

de

crianças.

E

consecutivamente no desenvolvimento da concentração, na atenuação de conflitos e
na redução da agressividade.
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Capitulo 1:

ARTETERAPIA
Imagem 3 – Mão Negativa (Pintura Rupestre)

Disponível em http://roseamarartes.blogspot.com/2012/06/arte-na-pre-historia.html

A Arte é a expressão da consciência humana em uma imagem
metafórica única.
Suzanne Langer, 1966

É comum, a humanidade, não se dar conta de que a expressividade da arte
acompanha desde os períodos pré-históricos. Os homens das cavernas deixaram
inúmeros indícios do potencial criativo, em desenhos, pinturas e objetos. Ostrower
(1987, pág.05) afirma que “consideramos a criatividade um potencial inerente ao
homem, e a realização desse potencial uma de suas necessidades.”
O ato criador, a necessidade de realizar é algo essencial ao homem, é um
marco na sua evolução. E fazer arte está ligado, basicamente a formar ou dar formar.
Ainda em Ostrower (1987, p.09) afirma que o ato de fazer “[...] é poder dar uma forma
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a algo novo.” É no ato de criar que algumas capacidades são desenvolvidas como
compreender, relacionar, ordenar e significar.
A arte sempre foi uma função estruturante da consciência (DINIZ, 2009), e vale
aqui, pergunta-se como essa dinâmica acontece dentro dos indivíduos. Transformar
em imagens os desejos, sentimentos, medos, traumas e outras sensações não é uma
tarefa fácil, mas a capacidade humana o faz com destreza e espontaneidade, quando
estimulado e desbloqueado o poder criativo.
A arte possibilita tornar visível o que é invisível, valendo-se do simbólico. O
numinoso pode ser expresso através dela porque, como postula Jung (OC V.
VIII/2), o símbolo agrupa significados contrastados, daí a possibilidade de
transcender através da arte, atingindo aquilo que a princípio figura como
inatingível. (DINIZ, 2009l),

Philippini aponta que “as pinturas nas cavernas já configuravam uma ponte
expressiva entre o dentro e o fora, entre um espaço protegido e interno, para um
mundo além, pleno de perigos, desafios e adversidades”. (PHILIPPINI, 2013, pág.12).
A Arte pode, por meio de suas subjetividades, revelar e expressar a alma da
humanidade através de imagens. O artista plástico, Piero Manzoni em 1957, discorre
sobre a origem das imagens na arte:
A arte não é a verdadeira criação e fundação quando cria e funda lá onde as
mitologias tem seu próprio fundamento último e sua própria origem.
Para poder assumir o significado da própria época a questão é, portanto,
chegar à própria mitologia individual, no ponto em que ela consegue
identificar-se como a mitologia universal. (MANZONI apud FERREIRA, 2006,
pág.35)

A busca do artista por uma ligação com universalidade da arte, o leva a uma
busca inconsciente aos mitos, estes que transpassam a temporalidade e ressurgem
nas imagens e símbolos surgidos artisticamente. O artista, o homem, a humanidade
anseiam por encontrar a si mesmo. E a arte cumpre um propósito muito maior do que
a transmissão de valores e ideias, ela pode ajudar nos dilemas mais íntimos e
cotidianos.
O contato com as possibilidades artísticas, na infância ou durante o
crescimento do indivíduo, pode oferecer soluções fascinantes para as angústias do
dia-a-dia. E a arte como instrumento, tem o poder de ampliar as capacidades para
além dos limites originalmente impostos pela natureza. Segundo Armstrong (2014,
pág. 05), ‘a arte compensa algumas das nossas fraquezas que podemos chamar de
fragilidades psicológicas” e utilizada de maneira terapêutica permite o indivíduo
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evoluir, superando, guiando, incentivando e consolando-o em frente as adversidades
da vida.

1.1. Arteterapia: Um Processo Terapêutico

Ao procurar definir o que é arteterapia para esse trabalho, foi primordial olhar
para a história da humanidade e suas primeiras expressões artísticas. Quase que
metaforicamente, arteterapia propõe esse movimento, acessando memórias,
sentimentos, sensações, pensamentos. Esse lugar ancestral, onde encontramos a
energia psíquica que nos move. E através de diversos materiais expressivos, a
arteterapia, nos fornece ferramentas para manusearmos essa energia.
Uma entre as inúmeras formas de descrever o que é o mesmo arteterapia
será considerada como um processo terapêutico que ocorre por meio da
utilização de modalidades expressivas diversas.
As atividades artísticas utilizadas configurarão uma produção simbólica
concretizada em número de possibilidades plásticas diversas formas, cores,
volumes etc. (PHILIPPINI, 2013, pág.11)

A utilização de diversos materiais libera aos poucos o encontro entre a forma e
o significado, atingindo informações que vem da psique, e vão sendo compreendidas
pela consciência.
Em arteterapia, é importante frisar que, a função terapêutica é enfoque
principal,
“A Arte é entendida como Processo Expressivo, da forma mais ampla que se
pode concebê-lo. Assim não se estará abordando questões particulares de
ordem estética, técnica ou acadêmica, nem vinculações do processo criativo
a qualquer escola artística” (PHILIPPINI, 2013, pág.11).

Criar sem as pressões e os julgamentos de atingir o belo, dando vasão ao
espontâneo, liberando a intuição no processo criativo.
Outra referência para definir o que é Arteterapia são os registros da AATA Associação Americana de Arteterapia, diz que:
A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto de
uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças, traumas ou
dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam desenvolvimento
pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os processos e trabalhos
artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de si e dos
outros, aumentar sua autoestima, lidar melhor com sintomas, estresse e
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experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e
emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico. (AATA apud
PHILIPPINI, 2013, n.p.)

Fornecendo os materiais adequados a energia psíquica vai sendo liberada,
tornando visível formas, imagens e símbolos. Esse manuseio concreto em materiais,
torna-se um manuseio concreto em sentimentos e sensações dantes não
compreendidas, o que favorece na estruturação e na expansão da personalidade.
Sendo um conjunto de saberes e técnicas, a arteterapia é um tratamento
psicoterapêutico, que se utiliza de modalidades expressivas artísticas como: a música,
a dança, o teatro, plasticidades – desenho, modelagem, pintura, colagem etc. “E, por
ser uma linguagem simbólica, se torna um instrumento eficiente para acessar a alma
humana” (DINIZ, 2009, n.p.)

1.2. Legislação para Arteterapia

Em 1998, foi criada no Rio de Janeiro, a AARJ, a primeira associação de
Arteterapeutas do Brasil. Em 2006 foi fundada a UBAAT (União Brasileira de
Associações de Arteterapia), com o objetivo de unificar e definir parâmetros
curriculares mínimos e comuns para cursos de Arteterapia no Brasil; estabelecer
critérios para a qualificação de docentes e supervisores em cursos no país e para o
reconhecimento e credenciamento de profissionais e cursos da área. Cabe à UBAAT
encaminhar providências pelo reconhecimento legal da Arteterapia, assegurando a
qualidade

e

os

serviços

prestados

pelos

arteterapeutas,

definindo

a

quem a conceder credenciamento e estabelecer vínculos e parcerias com
associações outros países.
Para ser arteterapeuta é necessário formação específica. Segundo o a
American Arttherapy Association, na página virtual da União Brasileira de Associações
de Arteterapia, diz que:
Arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte como em
terapia. Têm conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias
psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas
e sobre o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em tratamentos,
avaliações e pesquisas, oferecendo consultoria a profissionais de áreas afins.
Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades, indivíduos,
casais, famílias, grupos e comunidades. Oferecem seus serviços
individualmente e como parte de equipes profissionais em contextos que
incluem saúde mental, reabilitação, instituições médicas, legais, centros de
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recuperação, programas comunitários, escolas,
empresas, ateliês e prática privada (AATA, 2003)

instituições

sociais,

Em 2013 o Ministério do Trabalho inseriu a ocupação de arteterapeuta sob o
Código 2263-10 de Classificação Brasileira de Ocupações (COB), a reconhecendo
como profissão. Nesse mesmo ano, a UBAAT tornou públicas as Resoluções nº
001/2013 e 002/2013 que estabelecem os parâmetros curriculares para os cursos de
Especialização e Formação em Arteterapia, bem como as exigências para obtenção
de registro profissional através das Associações Regionais ou Estaduais de
Arteterapia e para contratação de profissionais arteterapeutas por todas as instituições
públicas e privadas.
Em 2017 a Arteterapia foi incluída oficialmente entre as Práticas Integrativas
de Saúde no Sistema Único de Saúde - SUS, através da Portaria nº 849 de 25 de
março de 2017 em adendo à Portaria nº 145 de 13 de janeiro de 2017, integrando o
quadro de Práticas Integrativas e Complementares, as PICs.
A Arteterapia passa então, dentro do SUS, a contribuir para a promoção,
reabilitação e recuperação da saúde em consonância com os pressupostos da
Organização Mundial de Saúde (OMS) que, desde o final dos anos 707, vem
incentivando a inserção, reconhecimento e regulamentação das PICs. O campo das
Práticas Integrativas e Complementares contempla recursos que
[...] envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de
prevenção de agravos e recuperação da saúde [...], com ênfase na escuta
acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do
ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos
compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas nesse campo são a
visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado
humano, especialmente do autocuidado.
(Portaria 971 de 03 de maio de 2006 - ANEXO - Política Nacional de Práticas
Integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde – SUS – PNPIC)

Dessa forma, a UBAAT afirma que a “Arteterapia através de suas estratégias e
de seus profissionais pode oferecer produtivos subsídios ao Programa Nacional de
Melhorias do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ) utilizando ações
arteterapêuticas específicas”. (UBAAT. Contribuição da Arteterapia para a Atenção
Integral do SUS, s/d)
Em sua cartilha Contribuição da Arteterapia para a Atenção Integral do SUS, a
UBAAT informa sobre as possibilidades diversas da inserção do campo aos
programas de referência Saúde da Família; Rede Cegonha; Saúde da Criança; Saúde
dos Adolescentes e Programa de Saúde Escolar; Saúde da Mulher; Saúde do
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Homem; Saúde e Atenção Integral ao Idoso; Rede de Atenção Psicossocial e Rede
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalho; além das contribuições possíveis
na atuação em âmbito hospitalar.
A entrada da Arteterapia como Prática Integrativa e Complementar de Saúde
no SUS, simboliza um grande avanço na atuação dos profissionais na sociedade
brasileira.
Num movimento de integração com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a
Arteterapia vem ajudando a ampliar o acesso na promoção de saúde, através de sua
regulamentação nas PICS.
[...] a Arteterapia vem auxiliar na promoção, reabilitação e recuperação da
saúde, bem como na prevenção de agravos através da utilização da arte.
Trata-se de um campo de conhecimento transdisciplinar, e de uma
abordagem terapêutica que baseia-se na ideia que o processo criativo, e o
fazer artístico facilitam a reparação e recuperação da saúde, por propiciarem
comunicação não verbal de sentimentos e conflitos. CARTILHA UBAAT
CONTRIBUIÇÃO DA ARTETERAPIA A ATENÇAO INTEGRAL DO SUS, s/d).

Em relatório a OMS, durante a conferência de 2005, retifica as ações
horizontais como programas de vacinação amplamente acessado pelas comunidades,
tem demonstrado um índice positivo na luta de mais saúde para as populações.
Porém, não é somente o uso de práticas médicas horizontais (vacinações, programas
de nutrição, acompanhamento pueril etc.), mas surge uma preocupação. Destaca-se
nesse trabalho um recorte sobre a saúde infantil, e quanto a esse ponto a OMS afirma:
No entanto, apesar dos óptimos resultados, as limitações inerentes às
abordagens verticais tornaram-se evidentes. Ao mesmo tempo, ficou claro
que seria desejável uma abordagem mais abrangente das necessidades da
criança, tanto para melhorar os resultados como para responder às legítimas
expectativas das famílias. (OMS, RELATÓRIO DE 2005)

Ampliando as abordagens para as necessidades das crianças, não somente as
ações médicas como vacinação, mais ao desenvolvimento pleno do indivíduo,
destaque para o desenvolvimento psíquico.
Segundo a Declaração de Alma-Ata, de 1978, é como extrema urgência que se
faz necessário olhar para a saúde integral dos povos do planeta. E determina os
cuidados primários necessários a todos. E as precauções não se restringe a área
médica tradicional alopática, mas também a saúde mental. Destaque para o início da
vida humana: a criança.
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Sobre a saúde da criança a Cartilha da UBAAT, ressalta o uso da arteterapia
para o público infantil:
O profissional arteterapeuta poderá contribuir com seus conhecimentos
específicos junto às linhas de cuidado prioritárias da área técnica de saúde
da criança e aleitamento materno (DAPES/SASIMS) na promoção de
estratégias para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
infantis, na promoção de saúde e de hábitos saudáveis, em estratégias
preventivas, na redução de agravos e sobretudo assegurando às crianças
que recebam atendimento arteterapêutico, o essencial espaço de expressão
lúdica e criativa, de estimulação de habilidades cognitivas e fortalecimento
emocional. Priorizando crianças em situação de risco e vulnerabilidade social,
poderá contribuir nas equipes multiprofissionais e nas redes intersetoriais,
participando junto à escola (PES), comunidades e família para amenizar o
grave problema de saúde pública caracterizado pela violência contra este
público. Poderá também participar em níveis diversos, para a promoção de
grupos arteterapêuticos de apoio à amamentação, já que esta primeira
interação mãe e filho é fundamental para facilitar um crescimento saudável.
(UBAAT, s/d)

Pensando não somente, no desenvolvimento exclusivo da criança, mas
também na saúde da mãe, oferecendo o suporte necessário para a saúde integral, a
arteterapia oferece os elementos necessários para promover o bem-estar desses
grupos.
1.3. Arteterapia com abordagem Junguiana
A abordagem Junguiana parte da premissa que os indivíduos, no curso
natural de suas vidas, em seus processos de autoconhecimento e
transformação, são orientados por símbolos. Estes emanam do self, centro
da saúde, equilíbrio e harmonia, representando para cada um o potencial
mais pleno, a totalidade da psique e a essência de cada um. Na vida, o self,
através de seus símbolos, precisa ser reconhecido, compreendido e
respeitado (PHILIPPINI, 2013, pág.15)

A Arteterapia utiliza-se da materialidade para plasmar esses símbolos,
independente do suporte. As produções simbólicas originadas revelam os estágios da
psique, provocando uma comunicação entre o inconsciente e o consciente.
Jung, em sua obra, descreveu amplamente como, nas culturas mais diversas,
etapas do processo de individuação eram codificadas em símbolos com
temáticas similares e estas representações do inconsciente coletivo repetidas
em mitos, contos de fadas, tradições religiosas, tratados alquímicos e ritos de
passagem de locais geograficamente muito distantes. (PHILIPPINI, 2013,
pág.15)

Em muitos dos seus atendimentos terapêuticos, Jung utilizava-se da
linguagens artísticas. Orientava seus pacientes que realizassem desenhos de maneira
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espontânea, esses poderiam ser de sonhos, problemas, aflições. Esse movimento, de
dar forma, ou seja, criar imagens, auxilia na estruturação do pensamento e na
evolução da personalidade.
E durante a década de 20, Jung reafirmou o uso da expressão artística no seu
consultório como forma de tratamento. Ele entendia que a simbolização do
inconsciente individual e do coletivo ocorre no meio artístico, tornar os conteúdos
inconscientes visíveis, possibilita a acessá-los, e consecutivamente compreende-los
(JUNG, 1991, pág.120). Jung contribuiu muito para a base da Arteterapia e para a sua
expansão.

1.3.1 Arteterapia no Brasil
Imagem 4- Atividades do Ateliê de pintura e modelagem ao ar livre /SAMII

Disponível em delfosaprofeciadasartes.wordpress.com/2019/01/25/com-nise-da-silveira-asmelhores-revolucoes-sao-as-internas-recheadas-de-cor/

Sendo o fazer artístico um instrumento que pode ter um grande alcance,
incluindo a saúde, promovendo a qualidade de vida dos indivíduos.
E aqui no Brasil, a história da arteterapia nasce na primeira metade do século
XX, conjugada com a psiquiatria e influenciada tanto pela vertente psicanalítica de
Freud, mas também pela Junguiana. Tem-se como referencias profissionais as figuras
de Ulisses Pernambucano (1892-1943) e Nise da Silveira (1905-1999), psiquiatras
precursores no trabalho com arte junto a pacientes em instituições de saúde mental.
Ambos contribuíram para o desenvolvimento de uma outra abordagem frente à
loucura, contrapondo aos métodos agressivos de contenção vigentes na época como
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o eletrochoque, a lobotomia e o isolamento. Possibilitando de expressão da loucura e
de seu tratamento através da arte.
Nise da Silveira relata os efeitos que a arte promovia “a recuperação do
indivíduo para a comunidade em nível até mesmo superior àquele em que se
encontrava antes da experiência psicótica” (SILVEIRA, 2001, pág. 19).
A psiquiatra Nise da Silveira trabalhava no Centro Psiquiátrico D. Pedro II, em
Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. Em 1946, assumiu a Seção de Terapêutica
Ocupacional, onde os pacientes realizam variadas atividades expressivas sobretudo
pintura e modelagem, dando-lhe uma nova orientação, pois, para ela, a terapia com
arte não deveria ter a finalidade de distrair (SILVEIRA,2001, pág,16), mas de contribuir
efetivamente para a cura dos pacientes.
O trabalho no atelier revela que a pintura não só proporciona esclarecimentos
para a compreensão do processo psicótico, mas constitui igualmente
verdadeiro agente terapêutico, é uma constatação empírica, repetidamente
verificada em nosso atelier. (SILVEIRA, 2001, pág. 18)

Nise da Silveira, observou nos seus alunos do ateliê, que as materialidades
eram mais que expressivas e permitiam o acesso ao mundo interior dos indivíduos
com esquizofrenia.
O caminho percorrido por Nise, resumidamente, pode-se dizer que foi através
do ato de manusear diversas materialidades, o fazer artístico proporcionava aos seus
pacientes estados saudáveis e de bem-estar.
1.4. Modalidades Expressivas em Arteterapia
Os símbolos são verdadeiros transformadores de energia psíquica, daí sua
importância na arteterapia; conforme Nise da Silveira, “Jung compara os símbolos a
dínamos que transformam uma modalidade de energia psíquica em outra” (2001,
pág.54). Assim, os símbolos expressos na arte não são vistos como simples projeção
de conteúdos inconscientes, mas como mecanismos à sua transformação qualitativa,
contribuindo para o equilíbrio psíquico. Nessa perspectiva, entende-se que, ao
exprimir no papel o drama interior vivido de modo desordenado, o indivíduo não só dá
forma a suas emoções, mas através disso “despotencializa figuras ameaçadoras”
(SILVEIRA, 2001, pág.18).
Sendo o processo arteterapêutico um trajeto marcado por símbolos que
assinalam e informa sobre estágios da jornada de encontro com a individuação de
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cada um, é utilizado um largo repertório de estratégias expressivas para iluminar o
trajeto da amplificação do símbolo, revelando seus significados e trazendo-os para a
consciência. Esse movimento de ações realizadas com a intenção de tornar imagens
do inconsciente para á consciência, é chamado de “Circum-ambulação” dentro da
psicologia analítica de Jung (PHILIPPINI, 2009, pág.17).
Dependendo da materialidade empregada no setting arteterapêutico, as
modalidades expressivas possibilitam à amplificação desse símbolo, surgido
plasticamente, ampliando a expressão criativa e o processo de se dar conta da
produção simbólica em cada indivíduo.
Philippini, em seu livro Linguagens e Materiais Expressivos em Arteterapia: uso,
indicações e propriedade, descreve de maneira terapêutica como cada material pode
ser um ativador dos processos internos. As modalidade expressivas que são mais
comuns e utilizadas no setting arteterapêutico, pode ser agrupas por seu material.
Com utilização do papel tem-se: a colagem, os desenhos, as pinturas e as
fotografias. Com o emprego de fragmentos ou pedaços: o mosaico e a assemblagem.
Nas modalidades que usam do volume e da tridimensionalidade tem-se a modelagem
que podem ser em diversos materiais como: argila, papel marché, massa caseira,
biscuit. Partindo para o aproveitamento de materiais, dispõe-se da construção, esta
que partem de processos operacionais mais complexos (PHILIPPINI, 2009, pág. 13).
Pode ser considerado como construção desde objetos músicas e brinquedos com
sucata, maquetes de cenários afetivos, personagens em fantoches, self-book, selfbox, estes dois últimos que são objetos mais específicos dentro setting terapêutico.
Este trabalho destacará a materialidade que se utiliza de fios e linhas, a
tecelagem, que se encontram, juntamente com o bordado e a costura. A linha ou o fio,
possui volume, forma e cor, qualidades que ajudam a mergulhando num espaço de
apropriação histórica e ancestral.
Os materiais utilizados pela tecelagem podem ser variados como fitas, fios de
diversas gramaturas e texturas, podem ser incluídos variados fios como: lãs, fios de
crochê, barbantes, fios de malhas, ráfia, cordas. Na tecelagem, os fios têm um grande
campo de aplicação, podendo ser utilizado em diversos grupos de idades distintas, e
em várias situações de enfermidades.
O capítulo a seguir, serão abordados um aspecto do desenvolvimento humano
sob a perspectiva da psicologia analítica na infância e os arquétipos que permeiam a
ancestralidade da humanidade.
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CAPÍTULO 2:

A CRIANÇA
Imagem 5 - Caminho

1
Disponível em
http://encenasaudemental.net/wpcontent/uploads/2016/06/1537559_346502112157561_1296932436_o.

Para um instante e recorde a sua própria infância, e as suas lutas
para entender o mundo da “gente grande”
Barry Stevens (1978) in prefácio Descobrindo Crianças de Violet
Oaklander

Este capítulo destina-se no aprofundamento da psicologia Junguiana, com
recorte no desenvolvimento da criança. As fases de desenvolvimento sobre a ótica da
psicologia analítica, como os principais arquétipos e símbolos. Mas, também, valendose de autores que possuem como destaque em suas pesquisas: a infância, e o que
pode acometer um mal desenvolvimento em seu crescimento psíquico. Sobre essa
cronologia, foi utilizada para este estudo os autores:

Carl Gustav Jung, Violet

Oaklander, Donald Woods Winnicott, Michael Fordham, Erich Neumann e Ligia Diniz.
A Infância é classificada segundo o dicionário Aurélio como: o período da vida
humana desde o nascimento até à puberdade, o começo da vida dos indivíduos. As
teorias sobre o desenvolvimento humano, não são simples de se tratar, são
inúmeros os intelectuais que se propuseram a desvendar os mistérios do
crescimento do ser.
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Uma teoria do desenvolvimento humano, pela natureza mesma de nossa
espécie, não pode ser exclusivamente uma teoria sobre a natureza. A
plasticidade do genoma humano é tal, que não existe uma forma única na
qual o ser humano se desenvolva e que seja independente das oportunidades
de realização proporcionadas pela cultura em que dito ser humano nasce e
cresce. (BRUNNER, 2010, n.p)

A criança é fruto de uma família, e esta pertence a uma cultura. Suas crenças,
seus hábitos, suas brincadeiras são relacionados a esse movimento de apropriação
da cultura apreendida. Na definição do que é cultura, as áreas da antropologia e
etnografia justificam as capacidades sociais apreendidas pelo indivíduo dentro do seu
grupo (BARROS, 2001, n.p.). Não desmerecendo as configurações genéticas, os
instintos, que o indivíduo vai ampliando em seu desenvolvimento.
Crescer, na configuração que o mundo atual oferece, é uma aventura em
relacionar-se com o novo e, juntamente, com o passado. É de comum ter acesso a
rede de informações,

para conhecer as adversidades que acometem

o

desenvolvimento pleno das crianças.
O impacto das ações que visam assegurar o crescimento e o
desenvolvimento da população infantil brasileira é significativo, expressandose na redução da mortalidade infantil e dos índices de desnutrição, constante
nas últimas décadas. No entanto, estima-se que de 10 a 20% das crianças
sofram com transtornos mentais e, dessas, 3 a 4% requeiram tratamento
intensivo. Nessa população, são mais frequentes: a deficiência mental, o
autismo, a psicose infantil e os transtornos de ansiedade, (Saúde mental
infantil na atenção primária à saúde: discursos de profissionais médicos.
2015, n.p.)

E são inúmeros os medidores sociais que realizam pesquisas sobre a qualidade
de vida desse grupo, os resultados são preocupantes, as organizações de saúde e
educação vem se propondo a transformar esses dados negativos, em positivos.
Existem estruturas e órgãos públicos para o suporte psicossocial nas
comunidades, e organizados de acordo com as necessidades e assunto,
Os serviços selecionados foram aqueles considerados estratégicos nas
respectivas políticas setoriais e planejados a partir de bases populacionais:
1) Saúde Mental: dispositivos de base territorial – ambulatórios de saúde
mental e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em suas diferentes
tipologias (I, II, III, Infanto-Juvenil e Álcool/ Drogas)
2) Saúde Geral: Atenção Básica/Primária, representada pelo Programa de
Saúde da Família (PSF), ícone da mudança de modelo para assistência em
saúde no país, e estratégico para ações de prevenção e detecção precoce
de questões ligadas à saúde mental de crianças e adolescentes.
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3) Educação: a) Estabelecimentos públicos da educação básica que incluem
a educação infantil, ensino fundamental e médio - planejados para cobertura
universal da população; b) Instituições filantrópicas com número significativo
de estabelecimentos em todas as regiões do país que oferecem ações
educacionais e de reabilitação para alunos especiais – representadas pela
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).
4) Assistência Social: Centros de Referência da Assistência Social (CRAS),
propostos em 2004 pela atual Política Nacional de Assistência Social, sob
gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em processo de
consolidação no país, e que têm por finalidade o desenvolvimento de ações
de proteção em áreas de vulnerabilidade social, sob o princípio da
intersetorialidade.
5) Justiça/Defesa de direitos: Conselhos Tutelares (CT), estabelecidos pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, e encarregados de
zelar pelo cumprimento dos direitos da população infantil e juvenil.
(A saúde mental infantil na Saúde Pública brasileira: situação atual e desafios,
2008, n.p.)

A população do município do Rio de Janeiro é atendida, segundo o canal de
comunicação da Prefeitura informa que, por 18 Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS), 6 Centros de Atenção Psicossocial Álcool Outras Drogas (CAPSad) - dois
deles com unidades de acolhimento adultos (UAA) - e 7 Centros de Atenção
Psicossocial Infantil (CAPSi), totalizando 31 unidades especializadas próprias. Outras
3 das redes estadual e federal completam a rede de 34 CAPS dentro do município do
Rio de Janeiro. Porém, esse quantitativo é pequeno em volta ao grande percentual de
casos de diagnósticos de doença mental que vem evoluindo, em crianças.
Mas o que é saúde e bemestar? A definição de saúde possui implicações
legais, sociais e econômicas dos estados de saúde e doença; sem dúvida, a definição
mais difundida é a encontrada na Constituição da Organização Mundial da Saúde:
saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a
ausência de doenças (OPAS/OMS, 2016, n.p.)
Diversos fatores podem colocar em risco a saúde mental dos indivíduos; entre
eles, rápidas mudanças sociais, condições de trabalho estressantes, discriminação de
gênero, exclusão social, estilo de vida não saudável, violência e violação dos direitos
humanos.
Entender a violência e a agressão, tem-se também tornado uma questão
importante para os profissionais da saúde mental à medida que as taxas de
violência e crime, aumentam na sociedade. A grande maioria das explicações
encontradas para a criminalidade, têm sido de natureza psicossocial. Sendo
os principais fatores a estrutura familiar, pobreza, maus tratos, racismo,
oportunismo, locais super povoados, desemprego entre outros. (A violência
urbana e suas consequências em um centro de atenção psicossocial na zona
norte do município do Rio de Janeiro, 2010, n.p)

30

Ter saúde também está relacionado ao campo social, situações de violência,
criminalidade, conflitos e confrontos policiais em áreas de vulnerabilidade social,
podem, de certa forma, acometer o desenvolvimento integral das crianças.
2.1. Abordagem Junguiana na Infância
Costuma-se ver na abordagem Junguiana, estudos para indivíduos adultos ou
meia idade, Jung não descarta a infância, porém sua pesquisa não se aprofunda com
relação as fases de desenvolvimento infantil. Utilizou-se neste capítulo, como
referência bibliográfica, outros autores que dedicaram a pesquisar esta fase do
crescimento humano. Neste trabalho, faz-se um recorte sobre o desenvolvimento
infantil sobre a perspectiva da psicologia analítica, conceituando alguns elementos e
investigando a origem dos agravos que podem acometer na vida das crianças.
Sob uma fundamentação conceitual e para melhor elucidar as questões
pertinentes desta pesquisa, se faz necessário compreender alguns elementos da
psicologia analítica, como: consciente, inconsciente, símbolo, arquétipo, ego e self,
O modelo junguiano da psique difere com a proposta anterior elaborada por
Freud, este que faz referência a um iceberg, observando-se na imagem a seguir, onde
a porção fora da água, a menor, seria a consciência. E a porção submersa do iceberg,
parte inferior maior, refere-se ao inconsciente (GRINBERG, 2003, pág. 67).
Imagem 6- Modelo Freudiano da psique

Disponível em https://images.sul21.com.br/file/sul21site/2017/09/20170904-maxresdefault-7.jpg

Para Jung a psique não está somente localizada no cérebro, todo o corpo
humano sente e produz reações as adversidades.
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Para melhor compreensão a parte conceitual do modelo da psique segundo
Jung, será escrita tomando por base a imagem a seguir, e se desdobrando na
continuação do texto.
Imagem 7 - MODELO DO APARELHO PSIQUICO JUNGUIANO

Disponível em https://paulorogeriodamotta.com.br/wp-content/uploads/2016/06/Psique%E2%80%93-Dicion%C3%A1rio-Junguiano-1.jpg

Para Jung, a psique é composta de várias camadas concêntricas, sendo assim
a camada da superfície representa a consciência, enquanto as outras, mais internas,
seriam os níveis mais profundos do inconsciente, e o centro a representação do Simesmo ou o Self (GRINBERG, 2003, pág. 67).
Dentro da consciência orbita o ego, que corresponde ao centro da consciência,
sua função é responder e intermediar as solicitações do mundo exterior e do Self
(GRINBERG, 2003, pág. 224). É pelo ego que permite-se ter consciência da
existência, a vida, sendo a sua função principal a adaptação as adversidades.
O inconsciente abrange tanto o inconsciente pessoal, quanto o inconsciente
coletivo, tangendo tudo que está de fora do campo da consciência, que se tem
referência, mas não consegue-se, de maneira clara, buscá-la.
É tudo aquilo que eu conheço mas não penso num determinado momento;
tudo aquilo de que já tive consciência mas esqueci; tudo o que foi percebido
por meus sentidos e meu espirito consciente não registrou; tudo o que
involuntariamente e sem prestar atenção, ou seja, inconscientemente, sinto,
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penso, relembro, desejo e falo, todo o futuro que se prepara para mim e que
só mais tarde se tornara consciente – tudo isso é inconsciente. (JUNG apud
GRINBERG 1975 pág.354)

É lá no inconsciente coletivo que constituem-se os arquétipos. Os arquétipos
são conceitualmente, características temáticas ou padrões determinantes que estão
presentes na existência humana de maneira universal. Podem surgir independente de
questões histórico-sócio-cultural na vida de um indivíduo, manifestando ou não, seus
complexos e símbolos. Os arquétipos possuem duas qualidades, uma de suas faces
pode ser luminosa ou sombria, essa bipolaridade ou oposição, pode ser constelada
nos complexos, atrapalhando ou superando as dificuldades surgidas na vida do ser.
O símbolo tem a função de ligar a consciência ao inconsciente, sendo a
representação de uma imagem surgida no inconsciente e transportada, entre e pelo
ego, atingindo níveis de consciência.
O Self ou o Si-mesmo, é um arquétipo que representa a unidade dos sistemas
conscientes e inconscientes, funcionando, ao mesmo tempo, como centro regulador
da totalidade da personalidade. É responsável pelas características do indivíduo e
suas atitudes em frente as escolhas da vida.
De acordo com Diniz (2004, n.p.), para Jung, o inconsciente existe, contendo
todas as possibilidades e potencialidades do sujeito. Ao longo da infância a
consciência vai se estruturando, diferenciando-se do inconsciente. Ou seja, a
caminhada para a individuação acontece com o processo de distanciamento entre Ego
e o Self.
“Podemos dizer que a personalidade humana é constituída de duas partes: a
primeira é a consciência e tudo o que ela abrange; a segunda é o interior de
amplidão indeterminada da psique inconsciente. A personalidade consciente
é mais ou menos definível e determinável. Mas, em relação à personalidade
humana, como um todo, temos de admitir a impossibilidade de uma descrição
completa dela. Em toda personalidade existe inevitavelmente algo de
indelineável e de indefinível, uma vez que ela apresenta um lado consciente
e observável, que não contém determinados fatores, cuja existência, no
entanto é forçoso admitir, se quisermos explicar a existência de certos fatos.
Estes fatores desconhecidos constituem aquilo que designamos como o lado
inconsciente da personalidade” (JUNG, 1989, 47)

Sabendo que a infância é a fase de início da estruturação da consciência, como
visto, também é um momento delicado é também muito veloz. A todo momento as
crianças relacionam-se com seu ambiente e com outros, parentes ou não. Dialogando
com elementos da psique a criança, utiliza suas funções para se adaptar e a viver no
mundo em que lhe foi dado.
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2.2 Fases de desenvolvimento na psicologia analítica
O desenvolvimento humano, segundo Neumman (apud Diniz, 2004) se dá
através de ciclos arquetípicos de desenvolvimento, que são evolutivos e estruturantes
na transformação da consciência. Foi elaborado o esquema abaixo para elucidar as
fases de desenvolvimento, segundo o autor.
Imagem 8 – Esquema fases de desenvolvimento segundo Neummam.

PRIMEIRA FASE: Estágio Ourobôrico –
Indiferenciação Total – Mitos de Origem

SEGUNDA FASE: Dinamismo Matriarcal – Inicio
do reconhecimento do tu/outro – Mito da Grande
Mãe

TERCEIRA FASE: Dinamismo Patriarcal –
Entrada no mundo social, regra e limites –
A busca pela alteridade, mito do Pai e Heróis

Acervo pessoal da autora

A primeira fase da infância, considerada por Neuman é a Ourobórica,
correspondente a fase intrauterina e os primeiros meses do bebê fora do útero.
Conceitualmente, o Ouroboro corresponde na mitologia à imagem da serpente, alada
ou não, que engole a própria calda, alimentando-se da própria energia psíquica.
Constelando o simbolismo de infinidade e de renovação.
Nesta fase a criança encontra-se inteira de seus sentidos, ou seja, seu ego e
seu self existem, porém não são separados, daí a referência da palavra
indiferenciação. Nesta fase, o ego e o self da mãe são compartilhados com a criança,
representando desta maneira seu universo, não lhe faltando nada na vida intrauterina.
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Imagem 9 - Ouroboro

.
Disponível em https://www.dicionariodesimbolos.com.br/ouroboros/

A segunda fase do desenvolvimento é caracterizada como a fase do
matriarcado, a criança inicia o reconhecimento de outro ser além dela, a mãe, porém
estabelecendo uma nova relação com esse ser, a de compensação - que ao longo
desse capítulo será desenvolvido.
O surgimento do mito da Grande Mãe apresenta-se para evidenciar esse
período. A Grande Mãe é um arquétipo que corresponde as experiências relacionadas
a maternidade acumuladas ao logo da evolução humana. Esta figura possui
qualidades positivas e negativas.
As características positivas da Grande Mãe, segundo Grinberg, estão
relacionadas ao amor, ao carinho, a proteção, a nutrição, a aceitação, estando ligada
a tudo que acaricia, sustenta e propicia o crescimento e a fertilidade. Os aspectos
negativos constelam-se como a Mãe Terrível, devoradora, que seduz e asfixia,
abandona e aprisiona, está ligada a escuridão e ao mundo dos mortos. (GRINBERG,
2001, p225).
Deméter é relacionada a deusa dos grãos, cujas dádivas eram essenciais à
sobrevivência humana. Vista como mãe amorosa e cuidadora, porém após o
sequestro de sua filha, Perséfone, seu lado nocivo é revelado. Deméter enquanto não
resgata sua filha, lança sobre os campos a seca e a fome, amaldiçoando os homens
e os deuses. Deméter nesse momento é vista como uma figura negativa, neurótica e
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possessiva. A imagem a seguir, tem como referência o mito grego de Demeter ou
Ceres, para exemplificar o arquétipo da Grande Mãe.
Imagem 10 - Demeter

Acervo pessoal da autora - colagem
[...} a criança passa a reconhecer o outro representado pela figura materna.
A imagem arquetípica é a Grande Mãe, que traz em si a bipolaridade de
aquecer e nutrir / abandonar e não nutrir. A criança é totalmente dependente
da figura que cuida, necessitando de alguém para a sua sobrevivência. A
formação do Ego está diretamente ligada a experiência corporal e aos poucos
ela percebe o seu envelope corporal. A separação entre o dentro e o fora, o
eu e o não eu, vive através do corpo os limites da sua personalidade. (DINIZ,
2004, n.p.)

Em seguida e naturalmente, assim dentro do esperado, a criança entra na
segunda fase, o Patriarcado, quando o processo de diferenciação começa a ser
progressivo, a consciência e a inconsciência vão se distanciando e culminando na
estruturação do próprio ego e self (DINIZ, 2004, n.p.)
Essa fase é caracterizada pela habilidade de lidar com o mundo externo,
através de leis, regras e normas, já pré-estabelecidas pela cultura em que essa
criança vive. A criança “[...] é capaz de interagir, adquire noções de continuidade,
passa a ter memória, noções de ontem, hoje e amanhã. Conquista estágios iniciais de
independência” (ibidem, 2004).
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Imagem11 - Saturn, Jupiter's father, devours one of his sons, Peter Paul Rubens, 1636

Disponível em https://www.wikidata.org/wiki/Q6122115#/media/File:Rubens_saturn.jpg

Constituindo a maior parte da infância, o período do Patriarcado, surge como a
figura arquetípica do pai, ou seja, os mitos relacionados a imagem paterna, estes
ajudam na adaptação sociocultural da criança ao mundo. “A imagem arquetípica do
pai traz para criança um lado ativo, prático. Traz o lado funcional, valores, do mundo
real, o mundo regido pela ética, normas e tempo. (Ibidem, 2004). Assim como o
arquétipo da Grande Mãe, a imagem do Pai possui sua face boa e má. Porém dentro
desse arquétipo também encontra-se a busca pela alteridade. O arquétipo é
amplificado pelo simbolismo, também, do herói.
No final dessa fase, agora pré-adolescência, em plena idade escolar, a
criança entra na fase do Herói, que constitui uma tentativa do Inconsciente
em criar um modelo de Complexo do Ego Ideal, que permanece em harmonia
com as exigências da Psique. É capaz de colocar-se no lugar do outro,
suportar a tensão dos opostos, está construindo a sua individualidade e suas
relações com o outro. Essas fases são acumulativas. (DINIZ, 2004)

Diniz (2004) afirma que de acordo com Neumann, o regente do
desenvolvimento do sujeito nas diferentes etapas da vida, é o Self, o centro da psique.
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Á medida que a criança se desenvolve, ocorre uma crescente tensão entre o sistema
consciente do Ego e o sistema inconsciente do corpo.
Tal tensão é a fonte de energia psíquica, que diferencia os homens dos
animais. Na infância ocorre um período de ‘Egocentração’, isto é o Ego não
percebe a sua dependência do todo. E na segunda metade da vida surge no
Ego a conscientização da centroversão. O movimento da psique, agora foca
a Individuação, que consiste no fato de ser único, complexo, consciente,
diferente de todos. (DINIZ, 2004, n.p.)

Para estimular, de maneira saudável o desenvolvimento do movimento eixo
ego-self equilibrado, se faz importante compreender o Self na criança.


A importância do self na criança

E como o ego e o Self se relacionam por meio dos símbolos? Neumann explica
que esse movimento chamado de eixo Ego-Self, ou Si-mesmo, acontece da seguinte
forma, o ego depende do self para realizar-se na vida, e o movimento acontece ao
contrário, o self necessita do ego para atuar no mundo e nas relações com outras
pessoas. Um eixo ego – self bem estruturado, sadio, surge de uma relação primária,
ou seja entre mãe e bebê, saudável e adequada, na qual ocorre o equilíbrio entre as
funções e as necessidades do bebê e da mãe. (GRINBERG, 2001, pág. 224).
Essa forma de equilibrar as necessidades, faz referência ao sistema de
compensação.
A compensação ou função compensatória, é a ação do inconsciente que visa
restabelecer o equilíbrio sempre que houver unilateralidade da consciência.
Seu principal objetivo é formar uma ponte, por meio de um símbolo, entre
consciência e aquilo que foi reprimido e que passou a constituir a sombra.
(GRINBERG, 2001, pág 224)

Quando ocorre alguma disfunção, ou por ordem biológica ou traumática, o eixo
ego-self torna-se desarmônico, causando agravos na saúde do indivíduo, no caso
desta pesquisa, a criança.
2.3.Um olhar sobre a agressividade e a baixa autoestima
Como visto a infância é um processo de transformação, em que as crianças
desde que nascem estão atravessando através de diversas experiências e situações.
E por vezes, no senso comum, classifica-se como agressiva uma criança que está
apreendendo a se defender ou lidar com mundo. Se faz necessário conceituar, nesta
pesquisa o que é agressividade na infância.
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A criança começa sua vida envolta em sentimentos comuns a qualquer ser
humano, inclusive a agressividade Segundo Winnicott, na sua obra “A criança e o seu
mundo” (1985) apresenta um olhar sobre a agressão, a mesmo possui dois
significados: por um lado, constitui direta ou indiretamente uma reação á frustração,
por outro lado, é uma das muitas fontes de energia de um indivíduo. O autor diz que
"de todas as tendências humanas, a agressividade em especial, é escondida,
disfarçada, desviada, atribuída a agentes externos e quando se manifesta é sempre
tarefa difícil identificar suas origens" (Winnicott, 1987, pág.89).
Winnicott explica a agressividade como inerente ao ser humano, essa mesma
agressividade que possui naturezas diferentes. A agressividade está presente em
todas as pessoas, mas que se manifesta de modo distinto em cada um. Sob esta
perspectiva, não existe criança agressiva ou tranquila, porém como uma lida com seus
instintos.
Jung não conceituou ou tratou diretamente da agressividade em seus escritos
mas subordinou-a ao tema da destrutividade humana, vista por ele como uma
parte, um aspecto da sombra. Entretanto, Jung reconheceu as origens
instintivas da agressividade, embora não tendo origem em apenas um único
instinto. (MIZEN apud MATEUS, 2017, n.p.)

Sob a abordagem Junguiana, a agressividade está ligada a sombra do
indivíduo, é nela que os aspectos mais instintivos se encontram, e a forma como o ser
pode ou não ser negativa em sua vida.
Traumas na primeira infância e mesmo depois dela podem influenciar
negativamente o desenvolvimento do ego, e a construção saudável de sua
relação com o Self. Este pode se sentir ameaçado pela agressividade e
modificar a relação do indivíduo com os objetos. As experiências afetivas
também podem sofrer distúrbios e modificações que irão influenciar a relação
do indivíduo como o mundo na fase adulta e posterior (MATEUS, 2017, n.p.)

Um ego ou um self fragilizados, por inúmeras naturezas ao longo do
crescimento natural do ser humano, ocasiona uma baixo autoestima. A sensação de
desvalia, falta de confiança em si e nos outros, medo de se relacionar, irritabilidade,
amargura, desgosto, e até dores corporais surgem nos momentos em que se faz
necessária a atenção do indivíduo, podem ser sinais de baixa autoestima.
A criança que se encontra reprimida, de seus direitos por questões sociais
como violência, dentro e fora de casa, pode vir apresentar quadros de baixa
autoestima, e se não observados a tempo, levar a uma depressão.
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Neste estudo revela-se uma preocupação com a saúde mental das crianças,
principalmente aquelas que vivem e sobrevivem em áreas de confronto militar e do
tráfico. E para fortalecer e resgatar a autoestima do público infantil, as atividades
terapêuticas, ressaltando aqui a Arteterapia, é uma ferramenta capaz de abreviar os
agravos que incidem neste público.
A vivência terapêutica nesta fase induz ao reforço da identidade, à força, à
motivação, à capacidade e a coragem. Atividades de superar obstáculos,
construção, superação, transformação. A criança é capaz de criar junto com
os outros, sua atividade plástica também envolve o racional, é capaz de
planejar, gosta de histórias com música e figuras e também inventa histórias.
(DINIZ, 2004, n.p.).

A partir de agora serão abordados, desde a história da tecelagem e as histórias
e os contos que apresentam a simbologia dos fios e linhas na existência no
inconsciente.
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CAPÍTULO 3:

TECELAGEM
Imagem 12 - Tear

Disponível em http://fredjordao.com.br/content/tecelagem-13/

Um dos primeiros fios que ligam e trazem a esse mundo a humanidade é o
cordão umbilical, que mais tarde, após a vida uterina é cortado. Tudo o que se tinha
apreendido era de dentro do corpo da mãe, essas experiências foram memorizadas
nas sensações corpóreas. Mas a ligação não é desfeita, manter-se vivo é acessar
constantemente o sistema de recompensa e acalanto que a mãe oferecia,
primeiramente no útero e, posteriormente, nos primeiros anos de vida.
A primeira linha da humanidade é tecida por uma mulher para que a
permanência da espécie continue nos tempos. E com essa linha em mãos, o homem
tem a capacidade de tecer seu o caminho e novas trajetórias ao longo da vida.
Neste capítulo, este fio de vida será visto sob o olhar dos fios na tecelagem e
em outra utilizações. E para estabelecer uma relação terapêutica ente fios, se faz
necessário conhecer a sua história, os seus simbolismos e mitos, a sua função
terapêutica e algumas técnicas.
São muitas as histórias em que os fios, tecidos e até ferramentas de confecção,
aparecem para desfecho de um personagem ou é o ponto alto de um conto. Contos
de fadas e histórias mitológicas trazem mensagens arquetípicas para todos. Saber
ouvi-las, lê-las e até mesmo manusear a materialidade é um importante veículo para
acessar as mensagens do Self. Nesse sentido, procura-se desenvolver a função do
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Símbolo, como recorte nos fios e algumas técnicas, sendo uma importante
materialidade expressiva para equilibrar a energia psíquica na vida infantil.
Um símbolo sempre pressupõe que a expressão escolhida é a melhor
descrição ou formulação possível, naquele momento, de um fato
relativamente desconhecido […] que por isso mesmo – por ser algo vivo e
prenhe de significado não pode ser melhor representado. (GRINBERG,
1997, p.231)

Os fios como símbolo ganham forma e estabelecem comunicação com o
inconsciente através das modalidades expressivas, propostas pela Arteterapia.
Seguindo por este caminho, algumas histórias e mitos serão brevemente elegidos
neste trabalho para exemplificar as mensagens sobre os fios.
3.1 . Sobre fios e mitos
Na humanidade as histórias e contos de mitos que possuem a presença do
tear, dos fios e das linhas são inúmeras, desde a bela adormecida que fura o dedo na
roca, até a Aracne, que foi condenada a viver para sempre sobre a forma de aranha,
por desafiar a deusa Atena com seu dom da tapeçaria. Os mitos, como já visto
possuem uma função psicológica e carregam consigo as simbologias para cada
estágio do desenvolvimento e crescimento psíquico.
As histórias elegidas neste capítulo, possuem o contexto de aceitação da
ancestralidade e de ressignificação da vida, pois são vários os momentos que o
indivíduo precisa cortar a linha, remendar tramas e fiar uma novo recomeço.
Imagem 13 – As Moiras

Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Moiras#/media/File:Strudwick_A_Golden_Thread.JPG
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AS MOIRAS

As Moiras nas mitologias grega ou Parcas, na mitologia romana, eram filhas da
noite (ou de Zeus e de Témis). Divindades que controlam o destino dos mortais e
determinam o curso da vida humana, decidindo questões como vida e morte, de
maneira que nem Zeus poderia contestar suas decisões. São três deusas: Bia que
também é chamada de Cloto, Décima chamada de Láquesis e Morta também
conhecida como Átropos. Cloto tece o fio da vida, Décima cuida de sua extensão e
caminho, Morta corta o fio.
Interessante notar que em Roma se tinha a estrutura de calendário solar para
os anos, e lunar para os atuais meses. A gravidez humana é de nove luas,
não nove meses; portanto Nona tece o fio da vida no útero materno, até a
nona lua; Décima representa o nascimento efetivo, o corte do cordão
umbilical, o início da vida terrena, o indivíduo definido, a décima lua. Morta é
a outra extremidade, o fim da vida terrena, que pode ocorrer a qualquer
momento. (WIKIPEDIA)

A história traz a mensagem que a vida é um ciclo, onde nascimento e morte,
precisam existir para o equilíbrio universal.
Interpretadas como começo, meio, fim, passado presente e futuro. As deusas
aparecem vestidas com roupas nas cores branco, rosa e preto, cores que
representam os estágios cíclicos do indivíduo: infância, maturidade e velhice.
(SALOMÃO, 2016, p.35)

E é através dos rituais de passagem, marcando o crescimento do indivíduo,
que o mitos das Moiras representam o simbolismo sobre o tempo e o destino.
Liz Greene e Juliet Sharman Burke, em seu trabalho Uma viagem através dos
mitos: o significado dos mitos como um guia para a vida, revela uma dimensão do
impacto do conhecimento do mito no desenvolvimento da vida.
A mitologia nos oferece uma rica compreensão desses ritos de passagem e
pode nos dar uma orientação sutil, mas profunda, nas esferas da vida em que
somos confrontados como que não tem resposta. Os seres humanos podem
crescer e se enriquecer através dessas conjunturas cruciais da vida, mas nem
sempre é fácil descobrir o vislumbre fugidio de sentido capaz de permitir que
transformemos as experiências frustrantes ou dolorosas em alguma coisa
construtiva. (GREENE, Liz, 2001 n.p.))

O mito das Moiras representa a questão do crescimento tanto a partir da vida
uterina, mas também o desenvolvimento da consciência na infância. O tempo na
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infância evidencia a necessidade dos ritos de passagens, para fortalecer a energia
psíquica.
OJO DI DIOS

Outra história que marca o crescimento dos indivíduos, é o simbolismo do
objeto Ojo di Dios, ”Olho de Deus”, é uma mandala construída com 2 ou mais hastes
de madeira, entrelaçadas por fios coloridos. E a sua construção é o destaque nesse
momento.
Realizada pelas comunidades indígenas da América Latina, os Huichol do
México e dos índios Aymara da Bolívia. A simbologia desta mandala está relacionada
à saúde, felicidade e prosperidade de quem a possui. Os povos indígenas acreditam
que as mandalas feitas com fios são objetos sagrados, e elas são criadas como forma
de oferenda e também para presentear crianças, desejando bom crescimento e
saúde.
Imagem 14 - Ojo di Dios

Acervo pessoal da autora
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Nessas tradições, o Ojo di Dios é feito pelo pai quando o bebê nasce. E a cada
comemoração de aniversário da criança, uma nova mandala é tecida ou um fio é
introduzido nela, até a criança completar cinco anos. A partir dessa idade, a criança
criará suas próprias mandalas e já pode fazer seus pedidos aos deuses.
Quanto mais colorida a mandala, mais são os pensamentos positivos para a
criança ou para quem a possui. Mas é necessário mentalizar tudo o que há de positivo
no momento da confecção da mandala. Na língua Huichol, o Olho de Deus é
conhecido como Si’kuli e significa o poder de ver e compreender as coisas
desconhecidas. Ver as coisas como elas realmente são.
Salomão (2016) diz que criando a mandala o indivíduo consegue estabelecer
um contato com o plano divino e o objeto ganha energia e força. E assim,
estabelecendo uma relação de religação com o espiritual e re/equilibrando a energia
psíquica, a mandala Ojo di Dios também traça um paralelo com a função do mito nas
ritualizações nas fases da vida dos homens. E a partir do momento em que a criança
torna-se possuidora de seu próprio objeto, das suas linhas da vida, é capaz de entrar
em contato com o seu ser sensível. A autora destaca uma observação pertinente, a
metáfora do fio, que pode ser literalmente traduzida ao desenvolvimento da vida:
[…] os fios, laços e nós, bem como a atividade de tecer e costurar, atar pelo
nó e desatar pelo corte, corresponde em sua simbologia à formação de
vínculos, aos envolvimentos (laços), aos bloqueios (nós) e ao
desenvolvimento (corte) através da libertação das amarras que nos prendem
e nos impedem de continuar crescendo. (BERNARDO apud SALOMÂO,
2008, pág.14)

Saber tecer seu próprio caminho de encontro com o Si-mesmo, é torna-se
consciente de seus processos psíquicos. O amuleto Ojo di Dios é um elemento
simbólico expressivo que pode ser utilizado dentro do setting Arteterapêutico, como
modalidade artística e expressiva.

A REDE DE INDRA
“Na distante morada celestial do grande deus Indra, há uma rede maravilhosa
que foi pendurada por um habilidoso artífice de tal maneira que ela se estende
infinitamente em todas as direções. De acordo com o gosto extravagante das
deidades, o artífice pendurou uma joia brilhante em cada intersecção da rede, e uma
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vez que a rede é infinita em tamanho, as joias são infinitas em número. Lá estão as
joias, brilhando como estrelas de primeira magnitude, uma visão maravilhosa de
testemunhar. Se agora olharmos de perto cada uma das joias, iremos descobrir que
em sua superfície polida estão refletidas todas as outras joias da rede, infinitas em
número. Não apenas isso, mas cada uma das joias refletida nessa única joia também
está refletindo todas as outras joias, de modo que há um processo de reflexão infinito
acontecendo” (MORI, 2012, n.p.)
Imagem 15 - A rede de Indra

Disponível

em

http://taichichuanpiracicaba.blogspot.com/2013/04/a-rede-de-indra-e-

interconexao-de-todas.html

Esse conto é um texto antigo hindu, e é conhecido como Avatamsaka Sutra,
onde descrever o universo como uma imensa rede brilhante tecida pelo deus Indra. E
em cada união desta rede, encontra-se uma joia, e ela possui em sua característica
única, o reflexo reluzente das outras joias em sim mesma.
Uma vez que a própria rede, o número de joias e o número de facetas de
cada joia são infinitos, o número de reflexões também é infinito. Quando
qualquer joia nessa rede infinita é alterada de qualquer forma, todas as outras
joias na rede também mudam. (SILVA TAVARES, 2017, p.22)

A rede de Indra é uma analogia direta com a vida humana em sociedade, cada
ser é único e possuidor de uma energia vital psíquica poderosa, que de certo modo,
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pode influenciar um grande contexto comunitário. E segundo, Fábio Tavares Silva,
2017 em seu trabalho “Nosso cérebro, nossa rede de Indra – um olhar poético e
fisiológico em Arteterapia’, diz que como as joias da rede de Indra, tudo o que afeta
qualquer

uma

dessas

pequenas

partículas

automaticamente

afeta

outra,

independentemente do tempo e do espaço que as separam.
Estar conectado, não digitalmente, mas presente dentro de um grupo social é
deveras importante para os individuos, ser reconhecido no outro, tanto em sua
representatividade, mas também empatia com as dores e experiências vividas.
O grupo, na Arteterapia, é um elemento potente para religar os indivíduos as
redes da vida. E tecer pode nos reconectar a esta ideia primordial “estamos e somos”
a rede de Indra (PHILIPPINI, 2009, pág.62).

3.2. Dos tempos mais distantes

O tecer é uma atividade antiga e prazerosa, que acompanha a humanidade.
Surgindo da necessidade de proteger-se das adversidades do tempo, a raça humana
superou questões utilitárias e desenvolveu também o caráter estético. Os fios
ganharam vida em seu trançar, harmonizando suas cores e texturas. A tecelagem leva
a um estado de atenção plena, de paz, de quietude e de centramento. Para sua
execução, necessita-se de atenção, cuidado, concentração, desenvolvendo estados
interiores mais saudáveis em consequência.
Tomando a história da humanidade, a trama ou o tecido surge na pré-história
primeiro com a fiação da lã, depois o linho e o cânhamo, e mais tarde o algodão. Os
fios feitos à mão, a roca e no fuso datam de 4000 anos atrás, e da tecelagem cercam
entre 500 a.C e 750 d.C com a mecanização do fuso, com a roda de fiar indiana, a
charkha.
A fiação é um conjunto de operações necessárias para transformar fibras
têxteis em fios, e o seu processo possuem três etapas como: limpeza, preparação e
fiação. Uma vez limpo a fibra têxtil é separada e colocada aos poucos na roca ou nas
máquinas, juntando-se e minizando o seu tamanho em gramaturas finas a partir de
torções.
E para transformar o fio em tecido, é preciso tecê-lo. A tecelagem é processo
de tomar o fio e entrelaçá-lo em um padrão horizontal, chamada de urdidura, e na
vertical, chamada de trama, para que o fio se torne e vire forma.
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Imagem 16 - Retalho pré-histórico

Disponível em http://www.imperioretro.com/2016/01/a-moda-na-pre-historia.html

E para transformar o fio em tecido, é preciso tecê-lo. A tecelagem é processo
de tomar o fio e entrelaçá-lo em um padrão horizontal, chamada de urdidura, e na
vertical, chamada de trama, para que o fio se torne e vire forma. Na imagem do retalho
pré-histórico, é possível visualizar as linhas cruzando-se e formando a trama, observase também, um trabalho ritmado e com padronagem.
Segundo os autores Chevalier e Gherbran (2016), no Dicionário dos Símbolos,
umas das definições é a que os são elementos de ligação do destino
O simbolismo do fio é essencialmente o do agente que liga todos os estados
da existência entre si, e ao seu Princípio (Guénon). Esse simbolismos
exprime sobre tudo nos Upanixades, onde se dia que o fio (sutra), com efeito,
liga este mundo e o outro mundo e todos os seres (CHEVALIER, 2016, pág.
431)

O fio é condutor, guiando os processos de transformação ocorridos nos
indivíduos, uma metáfora de apropriação da sua própria trama na vida. Ainda em
Salomão (2017), diz que, o fio liga todos os estados de existência entre o indivíduo e
o Self, conduzindo a uma atividade criativa de energia psíquica e também de
autoconhecimento.
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A tecelagem é uma técnica milenar e possui diversas literaturas sobre sua
história e evolução, destacando sempre a necessidade humana de realizar esse oficio.
Imagem 17 - A roca

Disponível em https://www.pinterest.co.uk/pin/313774299029253088/

A tecelagem possuí usos, indicações e propriedades que envolvem ações
como: urdir, ordenar, relacionar, integrar, estruturar, tramar, reunir, desembaraçar e
organizar (PHILIPPINI, 2009, pág.65). No próximo capítulo, o trabalho realizado com
um grupo terapêutico de crianças, exemplificará as ações arteterapêuticas com o uso
dos fios, tanto na tecelagem como também em outras expressividades.
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CÁPITULO 4:

TECENDO ARTE COM MAGIA
Imagem 18 – A criança Interior

Acervo pessoal da autora, colagem

A função da arte é o aprimoramento da consciência humana.
Herbert Read, 1957

A tecelagem e o uso de fios, sendo uma reminiscência do fazer criativo da
humanidade, e uma religação com o simbólico, faz dessa expressividade artística uma
ferramenta para os processos arteterapêuticos a serem desenvolvidos.
Neste capítulo serão apresentadas algumas experiências, utilizando os fios,
como lãs, barbantes e linhas, em atividades plásticas, num grupo de crianças de 9 a
11 anos, a fim de contribuir como instrumento arteterapêutico para a religação com o
Self.
O processo arteterapêutico utilizando a metodologia do processo da terapia
breve, com sessões supervisionadas do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em
Arteterapia com convênio POMAR/FAVI, totalizando 100 horas. A carga horária foi
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distribuída em 90 horas de atividades com o grupo e 10 horas de supervisão, divididas
em encontros semanais, com dia e horários fixos pré-agendadas com a instituição.
O percurso foi dividido em três etapas: Ciclo Diagnóstico, Ciclo Estímulos
Geradores e Ciclo Autogestivo, divididos em 15 sessões ou dois primeiros ciclos e 12
encontros o último ciclo, totalizando 42 sessões totais.
As fases do estágio são baseadas pela caracterização que Philippini, em seu
trabalho “Grupos em Arteterapia – Redes criativas para colorir vidas” (2011) o fez:
1. Fase Diagnóstica: é caracterizada pelo desbloqueio e pela ativação do
processo criativo. É também a fase onde inicia-se um vínculo do grupo através da
experimentação de diversas modalidades expressivas. Observando sempre as
características emocionais, os aspectos afetivos, os desempenhos plásticos e
expressivos, as formas de interação do grupo. É nesse momento que a hipótese
diagnostica é formulada.
2. Fase dos Estímulos Geradores: nesta fase implica a validação da
hipótese diagnostica levantada na fase anterior, neste momento são trabalhados,
compreendidos e elaborados mais profundamente os conteúdos e campos simbólicos
surgidos e identificados. E ocorre através de estímulos simbólicos compatíveis como
filmes e curtas-metragens, histórias, imagens artísticas, contação de histórias, jogos
dentre outros.
3. Fase do Processo Autogestivo: última etapa e conclusão do processo
arteterapêutico breve. O grupo neste momento indica e dá sugestões de atividades
baseadas na trajetória percorrida juntos. As atividades devem estar de comum acordo
entre todos os membros. Perpetuando os vínculos e fortalecendo a autonomia do
grupo em si para além do término das atividades, é objetivo desta fase.
O processo Arteterapêutico foi efetivado através de abordagem focal breve,
realizado em dupla, na parceria de uma colega de turma, no período compreendido
entre abril de 2018 a abril de 2019. A seguir descrevo algumas percepções sobre o
trabalho desenvolvido.
2. A Instituição

As atividades foram realizadas semanalmente numa instituição, tipo ONG,
situada no bairro de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, acerca das comunidades
dos complexos da Maré, da Penha e do Alemão. A instituição recebe crianças e
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adolescentes residentes das redondezas, com atividades extraclasse como:
informática, dança, reforço escolar, futebol, inglês e lanche. A diretora da instituição
recebeu a proposta do estágio em Arteterapia com agrado e permitiu que
ocupássemos um espaço, compartilhando a sala de inglês, durante o período das
sessões.

3. O grupo: Perfil inicial

Foi solicitado à instituição a formação de um grupo de até dez crianças, com
idade entre 8 e 10 anos, e a diretora da casa responsável pela seleção das crianças
informou que priorizou as crianças que considerava mais agitadas ou com alguma
questão comportamental.
O grupo foi inicialmente formado por crianças de 8 a 9 anos dos dois sexos,
sendo duas meninas e o 6 meninos, compreendendo um grupo de 8 crianças, e ao
término do processo restaram somente 4 integrantes.
Com intuito de preservar a identidade dos participantes do grupo, foram
definidas siglas para identificação das crianças: A.L., G.F., P.H., R.P., R.F., R.S., S.A.
e V.H.
O grupo apresentava falta de concentração, irritabilidade, baixa autoestima,
hostilidade nos comentários e em alguns momentos comportamentos agressivos que
utilizavam a força física, como chutes e socos, baixo senso de empatia uns com os
outros.


Fase Diagnóstica: Conhecendo as tramas

As sessões aconteciam as quintas-feiras logo após a aula de dança e lanche
que a instituição oferecia. Portanto chegavam agitados e eufóricos, fazendo-se
necessário encaminhar as crianças antes ao banheiro e beber água, para então iniciar
nossos encontros.
No nosso primeiro encontro, dentro da fase diagnóstica, além da apresentação
do grupo, o funcionamento dos nossos encontros, também foram estabelecidas
regras, em conjunto, para a organização e execução dos trabalhos de maneira
harmônica. Elas eram:
- Não falar do trabalho do colega de maneira errada;

52

- Não implicar com os colegas;
- Cuidar do material;
- Ajudar no final a organizar o espaço e os materiais;
- Não conversar durante as atividades, concentrando-se.
Logo após as regrinhas, uma conversa introdutória foi conduzindo o grupo para
uma respiração profunda e relaxante, ajudando na convergência das energias
psíquicas antes de manusearem os materiais. Claro que, com o nível de ansiedade e
curiosidade, foi um breve momento até entregarmos os materiais para a primeira
atividade arteterapêutica: a colagem com imagens e papéis diversificados.
Imagem 19 – A colagem

Acervo pessoal da autora
Imagem 20 - Colagens

Acervo pessoal da Autora
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Os primeiros comentários, nos revelariam como o grupo iria se comportar ao
longo da jornada. Falas solicitando orientação para criar ou questionamentos se a
imagem estava bela ou feia, ou críticas aos trabalhos dos colegas, eram comuns.
Evidenciando a insegurança vivida pelo grupo, quanto a produção individual.
Os encontros realizados, durante a fase diagnóstica, nos ajudaram a acumular
informações pertinentes sobre as crianças, a fim de descobrir a questão afetiva central
a ser transformada. E com o objetivo de observar as produções, identificando nas
imagens os campos simbólicos surgidos a partir das diferentes linguagens artísticas
utilizadas, foi de extrema importância para elaborar uma hipótese diagnóstica.
As modalidades expressivas usadas no processo, buscavam desbloquear a
criatividade espontânea que havia dentro de cada criança, gerando uma fluidez na
energia psíquica. Desta forma questões afetivas mais difíceis poderiam emergir de
forma indireta e/ou simbólica.
As reações a cada encontro eram únicas, assim como a dinâmica de
relaxamento também, observamos que o estímulo corporal, ou com uma respiração
profunda, músicas, danças, jogos ou brincadeiras, era necessário para iniciar o
trabalho de concentração. Era importante movimentar o corpo para desatar os nós
que existiam na trama individual.
Sobre as modalidades expressivas oferecidas, nesta fase, foram organizadas
e ofertadas das mais comuns dentro do universo artístico, como: a colagem, desenho,
mosaico, pintura, isopor gravura, tecelagem, bijuterias, modelagem com massinha,
dobradura, construção com sucata, construção de instrumentos músicas, dança,
tapeçaria, confeitaria de panquecas e o ensaio fotográfico, finalizando com a
ornamentação do suporte para a fotografia.
Imagem 21 - Desenho

Acervo pessoal da autora
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Imagem 22 – Mosaico

Acervo pessoal da autor

E foi na sexta sessão que o ápice da irritabilidade, da baixa autoestima e da
falta de concentração se fez presente. Foi oferecida uma pequena placa retangular de
papelão, fios e barbantes coloridos, simulando um pequeno tear, para que as crianças
pudessem realizar uma tecelagem simples. Os fios precisavam ser tramados e urdidos
através de um movimento contínuo de subir e descer. Construindo retas verticais, fixas
no papelão, e horizontais.
Imagem 23 - Tecelagem

Acervo pessoal da autora

55

Imagem 24 – Tear Retangular

Acervo pessoal da autora

O grupo, em sua maioria, não conseguia ver o ritmo e o deslocamento que
faziam com os fios, ou cortavam assim que erravam, as linhas acabavam frouxas não
se sustentando nos teares ou produziam falas como “eu não consigo, não quero mais
fazer é muito difícil”. Sair de um encontro, com a sensação que o objetivo não foi
atingindo, foi frustrante. Levando esse sentimento para a supervisão, foi indicado que
utilizássemos novamente o fio, porém em outro contexto, a bijuteria.
Incrivelmente a magia dos fios apresentou-se, com um silêncio quase que
desértico, e atenção plena ao que confeccionavam, um longo fio de miçangas e
pingentes foi criado. Uma peça atrás da outra, um movimento após o outro, a escolha
da cor, da forma e do tamanho, num trabalho constante e ritmado, via-se a
concentração pessoal de cada integrante do grupo.
A partir deste momento as próximas atividades oferecidas, foram realizadas
com mais fluidez e criatividade. Tanto que, ao final das sessões, para o fechamento
da atividade, o tempo ficava muito curto para as observações e questionamentos
surgidos.
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Imagem 25 - Bijuteria

Acervo pessoal da autora



Fase Estímulos Geradores: Fios que conectam

Nesta segunda etapa do processo, a partir da estimulação de diversos meios
sensoriais e da observação das áreas experimentadas, que proporcionam mais prazer
e fluência expressiva, iniciou-se o processo de contextualização simbólica, onde,
baseadas em uma hipótese diagnóstica formada através das primeiras sessões,
focamos nos temas simbólicos surgidos, E com o auxílio das modalidades expressivas
que proporcionaram mais agrado ao grupo, algumas atividades artísticas foram
revisitadas, porém ou com outro suporte ou com características a mais.
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O uso de histórias, com uma abordagem direta à hipótese diagnosticada, em
suas diversas maneiras, como contação de histórias e filmes, ajudaram bastante no
trabalho. E com os símbolos iniciais identificados, o processo de amplificação, ampliou
e ajudou a compreender as questões surgidas, como os comportamentos que se
referem a autoestima.
Se ao entrarem em contato com as diversas linguagens expressivas artísticas
os ajudavam no caminho de amplificar o símbolo, identifiquei que ao terem a
oportunidade de manusear os fios em diversas modalidades, como: tapeçaria,
colagem, tecelagem e nas brincadeiras, o reequilíbrio psíquico acontecia durante as
sessões, produzindo estágios de calma e concentração. Ter em mãos o próprio fio da
vida, como visto ao capítulo 3 deste trabalho, com os mitos das Moiras, poderia
estimular a autoestima e a consciência de que eram agentes transformadores das
próprias atitudes. E até mesmo religar-se com o eixo Ego-Self, resgatando as
memórias ancestrais do feminino, ou da Grande Mãe. Canalizando a baixa autoestima
e a agressividade excessiva para o trabalho com fios, foi o tema de algumas sessões
do processo estímulos geradores, para isso foi utilizado o filme Coraline e o mundo
secreto. A seguir um deles é QR Code 1que apresenta o trailer do filme,

O audiovisual é um meio que encanta a humanidade, os filmes trazem
sentimentos e sensações em diversas dimensões. A escolha do filme Coraline e o
mundo secreto, da Universal Pictures, foi assertiva, pois em sua trama encontra-se
elementos da costura, linhas e a figura maternal. O filme conta que, enquanto explora
sua nova casa à noite, a pequena Coraline descobre uma porta secreta que contém
um mundo parecido com o dela, porém melhor em muitas maneiras. Todos têm botões
no lugar dos olhos, os pais são carinhosos e os sonhos de Coraline viram realidade
por lá. Ela se encanta com essa descoberta, mas logo percebe que segredos
1

Abra o app de leitura do QR Code em seu aparelho smartphone, posicione na frente do gráfico
e, com acesso à internet o link se abrirá e o conteúdo poderá ser visualizado.
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estranhos estão em ação: uma outra mãe e o resto de sua família tentam mantê-la
eternamente nesse mundo paralelo.
O filme por possuir uma hora e quarenta minutos, foi dividido em três encontros,
onde realizava-se o aquecimento, a exibição e a modalidade expressiva. O resgate
do tear, agora na forma circular, foi mais uma tentativa de contato com a concentração
e a ordenação da energia psíquica do grupo. Linhas e barbantes foram envolvidos na
forma, ganhando ritmo e padronização. Nesse processo de urdiduras, foi concluída
juntamente com a última parte do filme.

Imagem 26 – Tear circular

Acervo pessoal da autora

E na apropriação individual, cada criança do grupo, foi inserindo elementos
novos a tear circular. Ao finalizarem, o surgimento de uma mandala colorida e
visivelmente com fios firmes, as falas no final dessa sessão eram de quietude e
satisfação.
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Imagem 27 – Mandalas I

Acervo pessoal da autora
Imagem 28 – Mandalas II

Acervo pessoal da autora

Durante o décimo segundo encontro, foi contada a história do objeto “Ojo di
Dios”, monstraram-se atentos a medida em era contado os fotos e, ao mesmo tempo,
enrolado os fios nos palitos cruzados. O enrolar dos fios fez descobrir combinações e
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movimentos mágicos. O sentimento de satisfação era nitido nas faces de cada
individuo.
Imagem 29 – Ojo di Dios II

Acervo pessoal da autora

A técnica da tapeçaria também foi trazida para as sessões, e foi no décimo
quinto encontro que utilizando pela primeira vez a agulha e a talagarça, as crianças
puderam ter a oportunidade de criar formas e letras no tecido. E acima de qualquer
tipo de preconceito, os meninos revelavam que tinham adorado costurar os
buraquinhos. Todos envolvidos em seus movimentos e as imagens que queriam fazer.
Imagem 30 – Tapeçaria na Talagarça

Acervo pessoal da autora
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Fase Processos Autogestivos: Unindo laços

Com a preocupação de fortalecer a autonomia e os vínculos do grupo, a terceira
e última etapa do estágio, visa preservar a afetividade adquirida durante o processo
para além do fim das atividades.
E durante a elaboração das propostas para esse momento, as crianças
possuem um papel fundamental, opinando e pensando nas atividades que gostariam
de refazer ou que ainda não tiveram contato. E dentro das possibilidades todas as
sugestões foram realizadas.
A primeira atividade que foi solicitada, pelo grupo, foi a confecção da massa
Slime, uma mistura de cola, anilina e bicarbonato, que possui uma textura mole e
pegajosa. O desejo era tamanho, que foram realizadas três tentativas, somente na
última chance, o grupo alcançou o ponto ideal para manusear com as mãos.
Imagem 31 - Slime

Acervo pessoal da autora

Mas os fios não foram deixados de lado, solicitaram um jogo ou uma brincadeira
com barbantes. E a antiga brincadeira, cama de gato foi trazida para o grupo. Por
possuir movimentos que precisam de dois ou mais pessoas para acontecer, se faz
necessário da proximidade, do toque e da cooperação com o outro colega.
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Imagem 32 – Cama de gato I

Acervo pessoal da autora

No grupo, surpreendentemente, somente um integrante já havia brincado e
sabia as movimentações e regras. Prontamente, G.F. abandonou a sua timidez e
ensinou os colegas, mostrando com paciência, alegria e bem-estar suas habilidades.
Foi observado o comportamento

das crianças durante o processo

arteterapêutico teve uma significativa mudança ao longo do ano de trabalho, numa
considerável diminuição da agressividade mútua, e aumento da afetuosidade entre
elas. Abraços eram mais recorrentes, os xingamentos quase não eram ouvidos e as
agressões fisicas cessaram.
Imagem 33 – Cama de Gato II

Acervo pessoal da autora
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Este estudo não se conclui de maneira finalizada, foi apenas um pequeno
recorte sobre conflitos que acercam as crianças e como a Arteterapia, com seus
métodos e processos, pode proporcionar uma vida saudável a esses indivíduos.
Conhecendo a história da humanidade, reflete-se a história da necessidade da
arte na vida dos indivíduos, no capítulo 1, a pesquisa teórica para a fundamentação
da Arteterapia como processo terapêutico foi necessária para encaminhar o
desenvolvimento do próximo capítulo.
Mergulhando um pouco mais profundo no capítulo 2, o universo do público
infantil foi observado sob a perspectiva da psicologia analítica de Jung, além de
entender os arquétipos, foi necessário o levantamento de dados da saúde pública no
atendimento a infância. Tecendo um olhar sobre a baixa autoestima e a agressividade
correlacionadas as taxas de violência, nas comunidades em vulnerabilidade social.
As tramas desse trabalho chegam ao capítulo 3, que relacionam as funções
psíquicas com a utilização dos fios e linhas nos ofícios da tecelagem, e a simbologia
dos mitos no desenvolvimento do inconsciente coletivo.
Para arrematar as conclusões observa-se que os tecidos são redes, formados
por linhas e pontos, nós, laços e remendos que unem novas trajetórias. E foi através
do trabalho com fios, como modalidade expressiva, no processo arteterapêutico em
grupo, pude concluir que acorreram a atenuação dos agravos que incidiam o grupo
de crianças, destacam-se:
•

Desenvolvimentos da concentração nos trabalhos expressivos.

•

Redução da agressividade, tanto na forma verbal, como corpórea.

•

Vínculo afetivo fortalecido

•

Fortalecimento da autoestima
De maneira geral, o processo arteterapêutico, utilizando dentro as demais

expressividades plásticas - destaque aos fios - pode-se reparar numa melhora global
dos estados internos de cada indivíduo. Recomenda-se o aprofundamento nas
diversas causas que podem acometer o crescimento integral infantil, e um estudo
sobre as teorias de desenvolvimento. Esta pesquisa poderá ser material de apoio nas
áreas de saúde, educação e arteterapêutico.
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