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Há um menino, há um moleque 
Morando sempre no meu 
coração 
Toda vez que o adulto balança 
Ele vem pra me dar a mão 
Há um passado no meu 
presente 
O sol bem quente lá no meu 
quintal 
Toda vez que a bruxa me 
assombra 
O menino me dá a mão 
Ele fala de coisas bonitas que 
Eu acredito que não deixarão de 
existir 
Amizade, palavra, respeito 
Caráter, bondade, alegria e 
amor 
Pois não posso, não devo 
Não quero viver como toda essa 
gente insiste em viver 
Não posso aceitar sossegado 
Qualquer sacanagem ser coisa 
normal 
Bola de meia, bola de gude 
O solidário não quer solidão 
Toda vez que a tristeza me 
Alcança o menino me dá a mão 

 
(Compositores: Fernando Brant / 
Milton Nascimento 
Letra de Bola de Meia, Bola de 

Gude) 
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RESUMO 

 

Este trabalho ilustra como o processo arteterapêutico pode contribuir para a 

transformação e ativação do processo de individuação em um grupo de homens 

adultos, ex-moradores de rua, adictos e internos numa casa de recuperação e 

reinserção social. Ressalta os benefícios terapêuticos das estratégias criativas 

realizadas, que, nesse contexto, desencadearam a manifestação de núcleos 

saudáveis da psique dos participantes, representados por produções simbólicas 

relacionadas ao arquétipo da Criança Divina. 

Palavras-chave: arteterapia – criança divina – criatividade – adicção – individuação. 
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ABSTRACT 

 

This paper illustrates how the art therapeutic process can contribute to the 

transformation and activation of the individualization process in a male adult 

population of former homeless individuals addicted to drugs and interns in a 

recovery and social reinsertion home. It highlights the therapeutic benefits of 

creative strategies done, in this context, that triggered the manifestation of the 

healthy psyche nucleus of the participants, represented by symbolic productions 

related to the Divine Child Archetype. 

 

Key words: Art Therapy - Divine Child – creativity - addiction – individualization.
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APRESENTAÇÃO 

 

Desde criança, as imagens artísticas me impressionam. Lembro-me do susto 

que as vezes levava quando via em um livro uma ilustração mais forte, ou de como 

me detinha (sem saber muito bem o porquê) intrigado com esta ou aquela imagem. 

O mesmo ocorria nas experimentações artísticas, quando pintava, desenhava, ou 

brincava de massinha ou com argila. 

Tive a oportunidade de estudar numa escola que valorizava as artes na 

formação do sujeito. Além disso, meus pais sempre me contaram histórias quando 

criança e me oportunizaram participar de atividades com artes plásticas, contação 

de histórias, poesia, teatro de bonecos e teatro. Na adolescência, estudei teatro no 

Tablado, também experimentei o teatro de bonecos e, mais adiante, me tornei 

contador de histórias. 

Posso dizer que as artes sempre permearam minha vida dando sentido às 

coisas, e que mesmo já adulto, quando ingressei no curso de Graduação em 

Pedagogia (2002), foi através da arte de contar histórias que encontrei sentido para 

minha formação profissional, gerando reflexões, atividades profissionais, 

culminando numa monografia de graduação sobre a arte de contar histórias na 

formação de professores. Sendo assim, ao terminar o curso, comecei a atuar com 

mediação de leitura em salas de leituras de escolas e ONGs, sempre envolvido 

com as artes, pois não só contava histórias para as crianças como depois realizava 

atividades criativas sob um viés arte educativo. 

Em 2003, ingressei em um curso de pós-graduação em Educação Infantil na 

PUC-RIO (2004) onde aprofundei minha pesquisa sobre a arte de contar histórias 

na formação do imaginário das crianças e, paralelamente, fiz minha primeira pós-

graduação em Arteterapia. Infelizmente o curso não era muito bom e, embora o 

tenha concluído, naquela ocasião não me considerei apto a atuar na área. 

Aos 25 anos, enquanto mantinha minhas atividades profissionais como 

educador, desejei retornar ao Teatro, e aos 28 anos cursei a Escola Técnica de 

Teatro Martins Penna (2011), me formando ator. Este curso me levou a descobrir 

e a me encantar pelo universo das máscaras. Fiz o curso de confecção de 

máscaras com o Grupo Moitará sobre a supervisão do escultor Donato Sartori, e 
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passei alguns anos, paralelamente às minhas outras atividades como educador e 

arte educador, produzindo máscaras para amigos atores. 

Em 2014 fui trabalhar no Instituto Ayrton Senna, local em que pude adquirir 

experiência pedagógica no âmbito da gestão e formação em serviço de 

professores. Lá tive a oportunidade de formar e acompanhar equipes de mediação 

de leitura, num programa de formação de leitores em parceria com o governo do 

Estado do Rio de Janeiro. E foi no ápice dessa atividade, em meados de 2016, 

início de 2017, que me dei conta que faltava algo em minha busca. Estava faltando 

arte. 

Foi exatamente nesse período, que uma amiga comentou comigo, que havia 

visto um curso “que era a minha cara!” e me perguntou: “- Por que você não vai 

estudar Arteterapia?” A partir deste momento, como num “click” interno, algo 

pareceu fazer muito sentido e me inscrevi na Pós Graduação em Arteterapia da 

Clínica Pomar. 
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INTRODUÇÃO 

 

O título dessa monografia “Quando o menino dá a mão”, inspirado pelo verso 

da letra de música “Bola de meia, bola de gude” de Fernando Brant e Milton 

Nascimento (epígrafe deste trabalho), é também uma menção simbólica a possível 

reconexão criativa que um homem adulto pode estabelecer com a sua criança 

divina. Ou seja, aquela dimensão arquetípica da criança interior que nos aproxima 

de todo o potencial criativo e sagrado da vida latente que reside em cada ser. 

Diferente da faceta negativa do puer aeternus (Franz , 1990), aspecto infantil 

que pode remeter a uma ideia de “idade emocional regredida”, comum quando se 

pensa num homem adulto com aspectos imaturos; a criança divina remete a um 

lócus sagrado de conexão interior. 

Foi através do estágio supervisionado em Arteterapia, que ocorreu no 1° 

semestre de 2018, realizado com um grupo de homens adultos, ex-moradores de 

rua, adictos e internos numa casa de recuperação e reinserção social, situado no 

Estado do Rio de Janeiro, que surgiu o tema deste trabalho. Ao longo do percurso 

arteterapêutico vivenciado com os participantes, observou-se de modo recorrente 

até o final do processo, imagens e símbolos vinculados aos aspectos da criança 

interior, destacando-se entre elas o arquétipo da criança divina. 

Por esta razão, a presente monografia pretende abordar a relação do 

arquétipo da criança divina como elemento simbólico e de catalisação criativa no 

processo arteterapêutico, refletindo sobre suas possíveis contribuições ao percurso 

de individuação de homens adultos, ex-moradores de rua e em recuperação do 

processo de drogadição. Para tal, buscou-se entender: como o desenvolvimento do 

processo criativo em arteterapia pode contribuir para a ativação do Arquétipo da 

Criança Divina, favorecendo a individuação de homens egressos da rua, em 

recuperação da dependência química? 

Considerando a complexidade do atendimento e reinserção do adicto na 

comunidade e no mercado de trabalho justifica-se a investigação de estratégias que 

possam contribuir para a individuação de homens egressos da rua, e em 

recuperação da dependência química, a encontrarem um meio de retomar as suas 

vidas. Por esta razão cabe investigar como a vivência do arquétipo da criança 

divina, pode contribuir por meio do processo Arteterapêutico. 
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Como objetivo geral buscou-se verificar como o arquétipo da criança divina, 

como elemento simbólico e de catalisação criativa no processo arteterapêutico, 

poderá contribuir na ativação do percurso de individuação de homens adultos, 

adictos, ex-moradores de rua e em recuperação do processo de drogadição. Essa 

proposta desdobrou-se nos seguintes objetivos específicos: compreender como o 

processo expressivo e criativo em arteterapia poderá ativar o arquétipo da criança 

divina; analisar como a relação do arquétipo da criança divina com o público alvo 

da pesquisa poderá possibilitar o contato com núcleos saudáveis; estabelecer 

reflexões sobre o papel do arteterapeuta no processo de condução do grupo, 

mediado pelo simbolismo do arquétipo do curador ferido (mito de Quíron). 

Este estudo é baseado em pressupostos do modelo bibliográfico de 

pesquisa, ilustrado por alguns aspectos de um trabalho arteterapêutico realizado 

em uma instituição que abriga homens adultos ex-moradores de rua, e em processo 

de recuperação da drogadição. 

Para tal, a monografia estruturou-se em cinco capítulos. No primeiro discutiu-

se fundamentos da arteterapia, o papel do arteterapeuta no processo de condução 

do grupo, e as contribuições da teoria Junguiana para a abordagem utilizada neste 

estudo. 

No segundo capítulo abordou-se alguns aspectos da temática da 

dependência química, estabelecendo as relações entre adicção, ritualística e o 

processo de amadurecimento masculino. 

Já no terceiro capitulo buscou-se fazer uma reflexão teórica sobre o 

arquétipo da criança divina, para finalmente no capítulo quatro estabelecer-se uma 

relação entre a casuística do estágio e representações do Arquétipo da Criança 

Divina ilustrando algumas de suas possíveis contribuições através das estratégias 

criativas e expressivas do processo arteterapêutico. 

Por fim encerra-se a monografia no capítulo cinco, no qual conclui-se que o 

arquétipo da criança divina, vivido por meio do processo simbólico e criativo 

proporcionado pela arteterapia, é capaz de promover transformações internas 

positivas nas vidas do público alvo desta pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

 

ARTETERAPIA 

 

 

 

 

 
Imagem 1 – Sentir arteterapêutico 

Disponível em: https://bit.ly/2G2AXd6 

 

Este capítulo apresentará considerações gerais sobre o que é arteterapia, 

sua conceituação, princípios, quem é o arteterapeuta, e algumas possibilidades da 

abordagem à luz da teoria junguiana. Foram usadas como fontes norteadoras para 

compor este capítulo, Philippini (2013), Paín (1996), Brasil (2013), além da cartilha 

da UBAAT – Contribuição da Arteterapia para a Atenção Integral do SUS – 

entendendo que a UBAAT é um importante orgão de referência para as atividades 

de Arteterapia no Brasil. 

As vezes penso que sou tinta... 

Maria Teresa Vieira 

https://bit.ly/2G2AXd6
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1.1 O QUE É ARTETERAPIA? 

 

1.1.1 Conceito 

Talvez numa primeira leitura a respeito da junção dessas duas palavras, 

“arte” e “terapia”, seja possível chegar por simples dedução à conclusão que 

arteterapia é fazer terapia com o uso da arte. Contudo, embora pintar, esculpir, 

desenhar e qualquer outra linguagem artística por sí só possa causar alguma 

espécie de satisfação pessoal, isto não necessariamente descreve a arteterapia 

integralmente. Neste sentido, Paín (2001) fala da importância de considerar que a 

palavra “terapia” abarca a ideia de “psique”, indicando uma intencionalidade de 

transformação através do fazer terapêutico com as artes, em oposição à ideia de 

que a arte por si só já traria resultados terapêuticos de um nível mais profundo às 

consciências. Mas então o que define a arteterapia como tal? O documento 

divulgado pela UBAAT (União Brasileira de Associações de Arteterapia), apresenta 

a seguinte definição: 

 

[...] 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. 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. [...] (p.02; s.d) 
 

Como foi observado, o trecho extraído do documento da UBAAT apresenta 

ideias que relacionam a expressão criativa com o fazer artístico e os conteúdos do 

inconsciente, permitindo ao sujeito que vivencia a arteterapia experenciar um 

processo expressivo através da arte, encontrando meios para a comunicação de 

sentimentos e conflitos internos. Outro ponto que chama a atenção, sendo um 

convite à reflexão, é a não preocupação com os fins estéticos, diferenciando deste 

modo a arteterapia do ensino de artes ou da produção de um artista profissional. A 

respeito da arte, Philippini (20013) nos aponta que, 

“... no contexto arteterapêutico, Arte é entendida como Processo 
Expressivo (grifo da autora), da forma mais ampla que se puder concebê-
lo. Assim não se estará abordando questões particulares de ordem 
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estética, técnica ou acadêmica, nem vinculações do processo criativo a 
qualquer escola artística.” (P.11) 
 

1.1.2 Expressão e criatividade no processo arteterapêutico 

Segundo Philippini (2013), o “caminho criativo em arteterapia tem o propósito 

de concretizar, dar forma e, materialidade ao que é intangível, difuso, desconhecido 

ou reprimido.” (p.61). Ou seja, no processo arteterapêutico a necessidade da 

expressão leva à criatividade, e a criatividade manifestada compõe o próprio 

processo expressivo, que ocorre por intermédio de recursos artísticos e visuais 

oriundos das diferentes modalidades expressivas (desenho, pintura, modelagem, 

colagem, escultura, construção e etc), que darão formas aos conteúdos emocionais 

e inconscientes. A esse respeito, o documento divulgado pela UBAAT (s.d)sobre a 

Arteterapia explicita esse valor ao afirmar que “[...] a expressão artística é um 

caminho que favorece a comunicação de desconfortos ou experiências 

contraditórias, de difícil comunicação apenas em palavras.” (p.2)  

Imagem 2 – Explosão Criativa 

Disponível em: https://bit.ly/2Bec2zb 

Por essa razão, na medida em que o participante consegue envolver-se 

nessa atmosfera e se dispõe às possibilidades de criar recursos alternativos para 

a sua auto-expressão, em uma sessão de arteterapia, poderá avançar encontrando 

novos meios para exercer a sua autonomia. Neste sentido, Philippini (2013) explica 

que a arteterapia convida o sujeito a tornar-se ativo no seu processo de busca e 
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transformação, através da experimentação com as materialidades que vão dando 

forma aos seus conteúdos internos, pois: 

[...] através do manuseio, experimentação de materiais diversos nas 
múltiplas modalidades expressivas, em atmosfera acolhedora e protegida, 
vai facilitar o resgate destas possibilidades, e vai auxiliar no despertar da 
sensorialidade, aguçando a sensibilidade, a percepção e permitindo a 
vivência de momentos mais soltos e lúdicos. Ao explorar texturas, formas, 
curvas, cavidades, pontas, no reconhecimento das singularidades de cada 
material expressivo, somos beneficiados por suas propriedades 
terapêuticas e teremos em consequência desenvolvimento de algumas 
destas habilidades adormecidas. (p.62) 

 

Deste modo, pode ocorrer o despertar da criatividade, o reconhecimento de 

potenciais expressivos diversificados, permitindo que a pessoa envolvida em seu 

processo possa também descobrir e desenvolver novas habilidades. Afinal, 

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 
experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos, 
emocionais e desfrutar do prazer vitalizador de expressarem-se 
criativamente. (UBAAT, s.d, p.3) 

 

1.2 - O ARTETERAPEUTA 

A respeito de quem é o arteterapeuta, no documento da UBAAT consta que: 

“arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte como em terapia. 

Tem conhecimento sobre o desenvolvimento humano e criatividade, teorias 

psicológicas, práticas clínicas e sobre o potencial curativo da arte.” (p.03) 

Segundo Carvalho (apud SEI, 2010) o arteterapeuta atua no processo 

arteterapêutico por intermédio de uma triangulação que se estabelece entre o 

processo expressivo vivido pelo participante, a relação com a imagem produzida, e 

o arteterapeuta, conforme exemplificado na figura abaixo: 

Imagem 3: Processo expressivo / Produção 

 

 

 

(Disponível em: Sei, 2010, p.08) 
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Nesta perspectiva, Brasil (2013) nos aponta que “[...] o uso de materiais 

plásticos e de recursos técnicos criativos promove o deslocamento da transferência 

entre as duas pessoas e passa a ser uma tríade, na qual o terceiro elemento é o 

material utilizado.” (p.54) 

Deste modo, o arteterapeuta precisa ser capaz de ouvir, acolher, observar e 

pensar propostas relacionadas aos materiais e recursos plásticos mais adequados 

para cada sessão, que poderão favorecer o participante no seu caminho de 

encontro com o seu potencial criativo para transformar seus conteúdos internos. 

Segundo Brasil (2013), o arteterapeuta não tem por preocupação encontrar em seu 

cliente um artista durante as sessões, mas, sim, reconhecer o valor simbólico 

apresentado em cada trabalho. Como arteterapeuta, seu olhar deverá estar atento 

a esses conteúdos trazidos a partir das imagens produzidas durante as sessões, 

buscando promover um ambiente seguro para a expressão dos mesmos. 

 

Imgem 4 – Relação arteterapêutica 

 

Disponível em: https://bit.ly/2W9z8Pp 

Para poder exercer tal atuação, Philippini (2013) ressalta a importância do 

arteterapeuta preparar-se de modo adequado, vivendo o seu próprio processo 

terapêutico com um outro profissional, para poder mergulhar em suas próprias 

questões internas; além de fundamentalmente experimentar práticas de atelier, 

conforme afirma na citação abaixo: 
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Para transformar-se em observador presente, ativo, empático 
companheiro nesta aventura de construir-se e transformar-se pela via das 
imagens, precisará o arteterapeuta do contínuo trabalho do alto desvelar-
se expressivo do atelier. Precisará do aprofundamento da pesquisa em 
sua linguagem plástica particular, a qual deve ser reciclada e renovada 
continuamente, para que assegure uma comunicação fluente 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 transformação através da sua produção 
imagética. E isto será então apoiado por sua própria criatividade e fluência 
expressiva. A necessária complementação advêm do continuo estudo no 
modelo teórico escolhido para nortear sua prática terapêutica e do 
persistente trabalho de autoconhecimento em seu próprio processo 
terapêutico. (Ibdem, p.26) 

 

1.2.1 O arteterapeuta e o mito do curador ferido 

 

Imagem 5 – Centauro Quíron 

 

Disponível em: https://bit.ly/2G3zHXj 

 

Na mitologia Grega encontra-se o mito do centauro Quíron. Quíron era filho 

de Cronos com a ninfa Filira, mas foi criado pela deusa Artemis e pelo Deus Apolo, 

com os quais aprendeu as artes, as ciências, as divinações, a astrologia entre 

outros conhecimentos que o tornaram um sábio. 

https://bit.ly/2G3zHXj
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Em função da grande sabedoria que adquiriu, Quíron criou sua própria 

escola chamada Quironion, que funcionava dentro de uma gruta. Com a extensa 

fama que adquiriu, tornou-se professor de importantes heróis como: Aquiles, 

Asclépio, Hércules, Jasão, Orfeu e Peleu. 

Conta a lenda que em uma batalha Quíron foi acidentalmente ferido por uma 

flecha lançada por Hércules. Esta flecha continha em sua ponta um poderoso 

veneno feito com o sangue da Hidra de Lerna. Por ser filho de um deus, Quíron era 

imortal, e embora o veneno não o tenha matado, a ferida nunca mais cicatrizou. 

Quíron passou a conviver com a ferida aberta e esta por vezes lhe causava uma 

dor insuportável. A partir deste incidente, Quíron inicia uma grande pesquisa a 

respeito de algo que o possa curar e, nesta busca, encontra a cura para muitos 

doenças, menos a sua própria. 

Oigman (2014) ao dissertar sobre o Mito de Quíron, conta que, 

simbolicamente, o mito elucida sobre a compreensão da ferida daquele que foi 

formado para curar. A autora relaciona o mito com a ideia de que, para o terapeuta 

ser capaz de perceber e cuidar da dor do outro, precisa reconhecer e entrar em 

contato com a sua própria dor. Neste sentido, 

[...] ser ferido, portanto, também mantém ativa a nossa capacidade de 
curar. Adler afirma que talvez pudéssemos alegar que ‘sem ser ferido 
ninguém pode aspirar possuir tal capacidade’. Ele vai além, afirmando que 
o próprio objetivo da ferida é nos tornar conscientes do poder curador que 
existe dentro de nós. (KOVÁCS apud OIGMAN, 2014, p.74) 

 

Nesse contexto, em arteterapia, de modo mais profundo, na relação entre 

arteterapeuta e a pessoa atendida, saber-se curador ferido ajudaria o arteterapeuta 

na sua constante busca por auto aperfeiçoamento, além de poder auxiliá-lo na 

condução do trabalho de modo mais humano. 

[...] A percepção da ferida interna poderia evitar ataques de onipotência, 
distanciamento e levaria o profissional a uma compreensão mais acurada 
do que se passa com aqueles que estão sob seus cuidados. Esse 
processo de autoconhecimento pode ser acompanhado de dor, que é, em 
princípio, incurável, como a dor de um aperfeiçoamento na artes de cuidar, 
fundamental para todos os profissionais da área de saúde. (KOVÁCS 
apud OIGMAN, 2014, p.73) 
 

Hillman (1998), alerta para um outro ponto importante sobre o curador ferido 

ao ressaltar o seu aspecto arquetípico e por isso universal, chamando a atenção 

para a importância de entender que não se trata de uma pessoa humana 

especificamente, mas antes de uma personificação que apresenta um tipo de 
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consciência. Hillman (ibidem) explica que a capacidade terapêutica surge da 

consciência desmembrada que dialoga a partir de lugares feridos específicos, e não 

de uma consciência já integrada. 

“E essa dissociação e desmembramento permitem a conversa entre duas 
pessoas realizando-se através das feridas. Minhas feridas falam às suas, 
as suas às minhas. A consciência ferida está menos ameaçada por 
fantasias de decomposição de partes decadentes (envelhecimento, 
câncer, desordens circulatórias, psicose) porque é ela mesma construída 
sobre feridas especificamente localizadas e emergiu da decadência das 
partes. (p. 149)” 

 

 

1.3 A ABORDAGEM JUNGUIANA NO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO 

 

Imagem 6 – Jung 

 

Disponível em: https://bit.ly/2RZJQe3 

A partir do conteúdo exposto nos tópicos anteriores, é possível estabelecer 

uma conexão com a abordagem junguiana, tendo como ponto de partida a relação 

da produção de imagens realizadas no processo arteterapêutico e os seus 

conteúdos simbólicos. Para Philippini (2013) na Arteterapia, “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. (p.15) 

https://bit.ly/2RZJQe3
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Segundo Grinberg (1997), em sua origem, a palavra símbolo refere-se àquilo 

que une, e na psicologia profunda de Jung é fator determinante para ligar o 

inconsciente com o consciente. De modo análogo aos símbolos expressos em 

sonhos, quando um símbolo surge no processo expressivo no setting 

arteterapêutico, também cumpre a função de dar forma ao conteúdo inconsciente. 

 

A respeito do símbolo, Silveira Filho (1995), traz a seguinte definição: 

O símbolo é unidade básica fundamental do psicológico, sendo sua 
origem e função coordenadas pelos arquétipos. O símbolo compreende 
consciente e inconsciente. Diz respeito ao inconsciente na medida que 
costela uma realidade arquetípica dela advinda. Refere-se à consciência 
na medida em que esta participa de colaboração e é modificada neste 
processo. Tendo como base o funcionamento psicológico normal, sua 
função primeira séria a própria estruturação da consciência, ou, dito de 
outra forma, a estruturação egóica e desenvolvimento personalidade no 
sentido processo de individuação. (P.41) 
 

Neste caso, no contexto de uma sessão de arteterapia, é provável que um 

símbolo presente no processo expressivo aponte, no decorrer das sessões, relação 

com um determinado arquétipo. Tomando como exemplo o mito de Quíron, citado 

no tópico anterior, poder-se-ia (dependendo do contexto) considerar a imagem da 

ferida como uma representação simbólica que remete-se ao mito de Quíron, 

estabelecendo-se assim a relação com o arquétipo do curador ferido. 

Para Grinberg (1997), o conceito junguiano de arquétipo constitui-se 

[...] a partir da observação de temas típicos bem definidos, presentes nos 
mitos e na literatura universal, que se repetem nos sonhos, imagens, 
fantasias, delírios e alucinações de todos os indivíduos. (...) É uma das 
manifestações da energia psíquica que se torna visível por meio de uma 
imagem arquetípica ou se evidencia nos comportamentos externos, 
principalmente os que expressam as experiências mais básicas e 
universais da humanidade (nascimento e morte, casamento e separação, 
maternidade, paternidade, criatividade). [...]” (p.222) 
 

Silveira Filho (1995), aponta que os arquétipos apresentam um eixo bipolar, 

e que os seus polos estão em constante diálogo. Neste caso (...) A vivência 

arquetípica pressupõe o encontro com as duas polaridades do arquétipo em 

questão.” Pode-se observar por exemplo, no arquétipo da criança, que em sua 

polaridade positiva encontra-se facetas da criação, da espontaneidade, abertura 

para o novo, e em seu aspecto negativo pode, encontrar-se a “birra”, a teimosia, a 

não aceitação da realidade. 

Deste modo Silveira Filho (ibdem) explica que as polaridades de um 

arquétipo são estruturantes e desestruturantes não em si mesmas, mas na 
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dependência do contexto que emergem.”(p.43) Para o autor quando é possível 

viver essas polaridades (tanto a positiva, quanto a negativa) de modo estruturante, 

o indivíduo consegue avançar no desenvolvimento de sua psique, do contrário 

quando a experiência ocorre de modo desestruturador, o indivíduo poderá se tornar 

um prisioneiro de determinado padrão arquetípico, ficando impedido de expandir a 

consciência de sua psique a outros níveis de compreensão e desenvolvimento. Isso 

explicaria, no exemplo do arquétipo da criança, o fenômeno da imaturidade em 

homens adultos. 

Para Jung, o conceito de Arquétipo está intrinsecamente associado a algo 

ainda mais abrangente que ele denominou de inconsciente coletivo. Grinberg 

(1997), ao explicar tal conceito, expõe que já nascemos com o inconsciente coletivo 

e que desenvolvemos o inconsciente pessoal na medida em que crescemos. 

“Lado a lado com as fontes pessoais, a fantasia criativa também 
desenterra a mente primitiva com suas imagens, encontradas nas 
mitologias de todas as épocas e de todos os povos. A totalidade dessas 
imagens constitui o inconsciente coletivo, uma herança potencialmente 
presente em todos os indivíduos. Trata-se do correlato psíquico da 
diferenciação do cérebro humano.” (JUNG apud GRINBERG, 1997, p.135) 
 

Para Jung, segundo Grinberg (1997), o inconsciente pessoal se refere a todo 

conteúdo fora do campo da consciência, que de algum modo ficou inacessível ao 

ego. 

Deste modo, verifica-se que o inconsciente coletivo pode abarcar o 

inconsciente pessoal, e que comunica-se com este através dos conteúdos 

arquetípicos e seus símbolos. 

Assim sendo, na abordagem Junguiana, 

O setting de arteterapia funcionará então como temenos, espaço sagrado 
de criação, labirinto formado de afetos e imagens. O fio condutor para o 
trabalho será dado pelas associações, analogias e descobertas feitas por 
cada um no confronto com a obra e/ou durante o processo de criação. A 
complementação deste processo virá das informações simbólicas 
contidas nas fontes arquetípicas já citadas. Estas fontes representam 
registros do inconsciente coletivo, reproduzidos no inconsciente de cada 
indivíduo como mapas psíquicos codificando as passagens do percurso 
da individuação que se repetem através dos tempos, em essência de 
modo semelhante. (PHILIPPINI, 2013, p.16) 
 

Por conseguinte, dentro dessa abordagem, o desenvolvimento do trabalho 

arteterapêutico levará o participante a experimentar caminhos criativos para o 

autoconhecimento. Este processo poderá levá-lo ao caminho da individuação, que 

para Jung, refere-se à capacidade de tornar-se uno, indivisível, ou seja, do 
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indivíduo tornar-se consciente de sua personalidade profunda como sujeito único e 

autentico no mundo (Grinberg, 1997). 

Imagem 7 - Individuação 

 

Disponível em: https://bit.ly/2Y15KN3 

Para Philippini (2013), no setting arteterapêutico, “esta trajetória da 

individuação é registrada através de símbolos diversos que, ao longo dos ciclos 

vitais, manifestam-se em múltiplas possibilidades expressivas.” (p.16) 

Segundo a autora, no decorrer deste processo de produção de imagens, na 

medida em que atende-se à singularidade de quem cria, além de estimular a 

criatividade, poderá ocorrer o desbloqueio de conteúdos presentes no arquétipo da 

Sombra, por exemplo. “Estas informações representam o lado obscuro, 

desconhecido ou reprimido da psique humana que, quando é trazido a consciência 

por meio do processo arteterapêutico, contribui para a expansão de toda a estrutura 

psíquica”. (ibidem, p.17) 

Para Jung, a sombra é um 

Arquétipo que representa o lado escuro, inferior e primitivo em todos nós, 
ainda não desenvolvido. Inclui nossas características desagradáveis, o 
lado negativo, nossos defeitos e tudo aquilo que desejamos esconder. 
Dela fazem parte também as qualidades da personalidade que, por 
alguma razão, não puderam desenvolver-se. (apud GRINBERG, 1997, 
p.231) 

Imagem 8 – Contato com a sombra 
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Disponível em: https://bit.ly/27QXfE2 

E assim como a sombra, o mesmo ocorre com outros elementos 

arquetípicos. Na medida em que o processo de individuação ocorre, e que os 

elementos arquetípicos tornam-se conscientes ao longo do processo 

arteterapêutico, vão sendo reintegrados à psique, e o contato com o self se 

estabelece no caminho da individuação. Para Jung, segundo Grinberg (1997), “o 

self é o arquétipo que representa a unidade dos sistemas consciente e 

inconsciente, funcionando ao mesmo tempo, como centro regulador da totalidade 

da personalidade.” (p.231) 

Para Philippini (2013), na arteterapia com abordagem Junguiana, durante o 

processo é do self que os símbolos emanam, pois o self é o “... centro de 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 sel, através de seus 

símbolos, precisa ser reconhecido, compreendido e respeitado.” (ibid, p.15) 



28 
 

CAPÍTULO II 

 

ADICÇÃO, RITUAIS E TRANSFORMAÇÃO 

 

Imagem 9: Dependência Química 

 

Disponível em: https://i.pinimg.com/originals/29/6e/dc/296edc32f48e6557b6dad0bbf394c14a.jpg 

 

Em diferentes épocas e culturas da humanidade, percebe-se o uso de 

drogas, seja por motivos médicos, por hábito aceito socialmente, por uso recreativo, 

por rituais sagrados, por dependência ou até mesmo num sentido espiritual.  

Por esta razão, para Carneiro (2005) 

O conceito de droga é extremamente polissêmico. Seus significados 
abrangem tudo que se ingere e que não constitui alimento, embora alguns 
alimentos também possam ser designados como drogas: bebidas 
alcoólicas, especiarias, tabaco, açúcar, chá, café, chocolate, mate, 
guaraná, ópio, cânhamo, assim como inúmeras outras plantas ou 
remédios. (p.5) 
 

Segundo Carneiro (2005), as drogas ocuparam ao longo da história um 

importante papel comercial entre países, junto a outros materiais de consumo, 

como as especiarias, por exemplo. 
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Drogas como o tabaco e o álcool, tornaram-se socialmente aceitas, e embora 

seja possível constatar os sérios prejuízos que trazem à saúde, continuam sendo 

amplamente comercializadas e consumidas em todo o mundo, pois “[...] Há uma 

‘cultura das drogas’ muito mais ampla do que os índices estimativos de morbidade 

ou enfermidades relacionadas a elas podem expressar.” (CARNEIRO, 2005, p.4) 

Contudo, este capítulo não visa aprofundar a questão comercial das drogas 

(sejam elas lícitas ou ilícitas), mas abordar a questão da dependência ou adicção, 

que ocorre entre os que fazem uso de drogas psicoativas; buscando entender os 

fatores individuais, que no âmbito deste estudo dialogam com as necessidades 

ritualísticas e simbólicas do ser humano, e com o impacto causado pela falta de 

ritos na sociedade atual. Deste modo, pretende-se criar a partir deste capítulo uma 

possível conexão a ser estabelecida com os aspectos do arquétipo da criança 

divina (capítulo III) e do capítulo IV (processo arteterapêutico vivenciado em uma 

instituição). Para tal buscou-se autores que dialogassem sobre o tema, a luz da 

psicologia Junguiana, como Zoja (2005), autor que aborda a questão ritualística 

para o fortalecimento da identidade, e Silveira Filho (1995) - que aborda a questão 

simbólica no processo criativo – entre outros que dialogam sobre as características 

emocionais da adicção. 

 

Imagem 10: Adictus Mundus 

 

Disponível em: https://bit.ly/2GkFs1Q 

https://bit.ly/2GkFs1Q
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2.1 O QUE É A DEPENDÊNCIA DE DROGAS OU A ADICÇÂO? 

 

Segundo Silveira filho (1995), existe uma distinção entre o usuário de droga 

e o dependente. Para ele existe algo mais profundo, ou de maior impacto que 

mobiliza o indivíduo e que estende-se para além do uso recreativo, pois: 

[...] o dependente de drogas é um indivíduo para quem a droga passou a 
desempenhar um papel central na sua organização, na medida em que, 
através do prazer, ocupa lacunas importantes, tornando-se indispensável 
ao funcionamento psíquico daquele indivíduo (ou seja, um dependente, ao 
contrário do usuário, não pode prescindir da sua droga).[...] (p.03 e 04) 
 

Em outras palavras, é possível compreender que o usuário de drogas, de 

acordo com a relação que estabeleça com o consumo da mesma, pode vir a se 

tornar um dependente. 

Sendo assim, se estabelece um ciclo de dependência que, na medida em 

que a droga aliena o sujeito da realidade mais objetiva, ilude o seu ego, 

proporcionando uma satisfação temporária, e ao mesmo tempo vai “minando” aos 

poucos sua autonomia psíquica. Ao pensar em contextos sociais marginalizados, 

por exemplo, poder-se-ia somar a esta falta de estrutura do ego, as dificuldades 

sociais severas (questão que se relaciona com o capítulo IV), além da própria 

dependência química que ocorre em nível orgânico, como fatores potenciais para 

a mesma, pois 

[...] o dependente é um indivíduo que se encontra diante de uma realidade 
objetiva ou subjetiva insuportável, realidade esta que não consegue 
modificar e da qual não consegue se esquivar, restando-lhe como única 
alternativa a alteração da percepção desta realidade. Esta alteração da 

percepção da realidade pode ser obtida através do uso da droga. [...] (p. 
06 e 07). 

 
De modo complementar, para Ribeiro (2012), ao citar Zoja, este  

“caracteriza a dependência como uma forma de ‘se livrar de si mesmo’ 
uma vez que a estrutura do ego vai paulatinamente cedendo lugar ao 
desejo do consumo imediato e em detrimento de qualquer outro 
significado que anteriormente fazia sentido para a vida do indivíduo.” (p. 
307) 

 
Desta maneira, torna-se possível constatar à luz das contribuições teóricas 

desses autores, que a adicção caracteriza-se pela relação que ocorre entre a 

psique do indivíduo, a droga e o contexto sociocultural, podendo, a partir desta 

interação, ocorrer uma dependência tanto psíquica, quanto química. Ou, nas 

palavras de Silveira Filho (1995), “O fenômeno toxicomaníaco se constitui a partir 
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de três elementos; a droga, o indivíduo e o contexto sociocultural onde se realiza 

este encontro entre indivíduo e droga”. (p.09) 

A visão de Zoja (1992), a respeito da relação de dependência ou adicção, 

apresenta um desdobramento dessa triangulação, que decompõe-se em três 

elementos que são: a tolerância orgânica, o hábito psicológico e o elemento “para 

-religioso” (sacro), descrito da seguinte forma: 

- a formação de uma tolerância orgânica no indivíduo consumidor; 

- um hábito psicológico – sempre no indivíduo – que tende a assumir a 
forma de um condicionamento (sobretudo quando os comportamentos 
individuais se reforçam uns aos outros num grupo); 

- um elemento para-religioso (mas, redefinindo-o, eu hoje o chamaria 

talvez de elemento sacro), que, diferentemente dos outros dois, não é nem 
adquirido, nem condicionado culturalmente, mas constitui uma tendência 
arquetípica.” (p.41) 

 

 

2.2 – A TRANSFORMAÇÃO 

 

“Cavalo domado, cavalo bonito, garoto mimado, garoto bandido. Fugindo 
pro pasto, caiu do cavalo, bonito garoto com seu cavalo domado.” (Criado 
por “J” – Grupo Arteterapia – ASAB / Estágio março a agosto de 2018) 

 

Imagem 11 – Cavalo domado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor 
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É possível perceber que o contexto apresentado sobre a dependência de 

drogas no tópico anterior pode ser complementado com a discussão a respeito do 

próprio processo de transformação de cada indivíduo. 

Para Ribeiro (2012), ao citar Arroyale, essa seria uma outra característica 

muitas vezes determinante para a adicção, podendo justamente ocorrer com maior 

frequência em usuários que apresentam um quadro emocional regredido. Para ele, 

[...] o consumo excessivo de substâncias psicoativas tanto como ‘um 
substituto da maturidade’ para se lidar com os conflitos de forma adulta, 
quanto um desejo do indivíduo de retornar ao estágio fetal paradisíaco, ou 
seja, tanto como um efeito (pseudo) compensatório para a falta de 
estrutura do ego, quanto como agente corrosivo da estrutura previamente 
existente, uma vez que a dissolução egoica que acontece a partir do 
movimento regressivo da libido acontece sem uma contrapartida 
estruturante ao final desse processo. (RIBEIRO, 2012, p. 307) 

 

Deste modo, é possível entender como a substância psicoativa fragiliza 

ainda mais o ego que muitas vezes já apresenta falhas estruturais. Neste caso, o 

indivíduo permanece aprisionado ao aspecto nocivo do arquétipo da criança 

interior, numa busca compensatória ineficiente por meio das drogas, e “[...] 

especialmente nos casos considerados graves, o dependente químico tem 

dificuldade ou é incapaz de reconhecer a realidade do outro, permanecendo 

preferencialmente numa posição autocentrada, regredida e narcisista” (COHEN 

apud RIBEIRO, 2012,p. 315, 316) 

Franz (1990) refere-se a faceta negativa do arquétipo da Criança Divina, ao 

mencionar a respeito do aspecto simbólico contido na mitologia de um deus da 

antiguidade, o Puer aeternus, que refere-se ao deus criança que representa a 

eterna juventude. Na esfera negativa, esse arquétipo traduz justamente a negação 

em superar a fase juvenil, apesar do avançar da maturidade. Ou seja, a pessoa 

nega-se a crescer, apresentando grandes dificuldades em enfrentar os problemas 

da vida real, assumindo uma postura autodestrutiva. 

Assim, pessoas com estas características buscam encontrar no uso das 

drogas uma situação favorável para mascarar suas fragilidades, além de um fator 

mais propenso para a adicção. Ou conforme apresentado nas palavras de Arroyale 

“(...) como regra geral, quanto mais precoce a falha do desenvolvimento, mais 

primitivas serão as habilidades para lidar com conflitos e frustrações, tornando esse 



33 
 

indivíduo mais vulnerável para a dependência (ARROYALE apud RIBEIRO, 2012, 

p. 308, 309) 

A constituição emocional frágil de um indivíduo que não conseguiu 

desenvolver-se e encontrar socialmente o seu papel, que vive constantes desafios 

relacionados à pobreza, abandono, violência social e com poucos subsídios para o 

enfrentamento da realidade (como no caso de moradores de rua, por exemplo); 

torna-se um forte convite para associar-se a um grupo que terminará por lhe conferir 

uma identidade, ainda que nociva. 

A esse respeito Silveira Filho (1995), considera que a questão do isolamento 

social e imaginário vivido pelo grupo de dependentes, proporciona um gradual 

distanciamento da “adaptação social criativa” que, “(...) gera graus 

progressivamente maiores de marginalização, solidão e impotência que, 

finalmente, desemboca em uma vivência de fracasso existencial enlouquecedor.” 

(p.38). 

 

2.3 A RITUALÍSTICA ÀS AVESSAS 

 

Imagem 12: Ritualística 

Disponível em: https://bit.ly/2RwBCog 

https://bit.ly/2RwBCog
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Conforme discutido na seção anterior, os aspectos que envolvem a falta de 

amadurecimento para a vida adulta, facilitam o contexto para formação do quadro 

de adicção. 

Para Zoja (1992) “A civilização moderna sofre de um empobrecimento 

generalizado de experiências arquetípicas diretas” (p 25). O autor agrega uma 

importante reflexão sobre a adicção como uma tentativa frustrada de substituição 

do rito de passagem, considerando-a uma necessidade arquetípica, que neste 

contexto deixa de ser bem demarcada, comparando-se ao modo como ocorria nas 

sociedades primitivas.  

As passagens através das diversas fases da vida são acompanhadas, 
muitas vezes, de ritos específicos. Van Gennep introduziu em 1909 o 
termo “ritos de passagem”, para caracterizá-los. Eles são universais, e 
geralmente se constituem por uma dramatização de cenas míticas, nas 
quais os perigos e mistérios da vida são representados por todo um grupo 
e ocorrem, principalmente, no período de nascimento, batismo, 
puberdade, introdução na vida adulta, casamento, velhice e na morte, e 
se caracterizam por três fases distintas: separação, transição e 
reincorporação no grupo sob uma nova condição (SALLES, 1997, p.84). 
 

Neste sentido, o processo de adicção seria uma tentativa ineficiente de 

ocupar indiretamente um lugar arquetípico que foi socialmente diluído na cultura 

contemporânea, considerando que “[...] Uma experiência psíquica sem 

correspondência com um tema arquetípico não ressoa com a intensidade 

necessária e erra o alvo. Não tem um eco profundo” (ZOJA, 1992, p.25). 

Segundo Zoja (1992), o elemento “sacro” aparece como uma tendência 

arquetípica inconsciente e “responsável pela formação espontânea de rituais” 

associados ao uso das drogas, que podem ocorrer através das “rodas de consumo”, 

festas, encontros e outros rituais espontâneos que passam desapercebidas pelo 

consciente humano. A esse respeito o autor alerta: “Apesar de todas as tentativas 

de ritualizar o consumo de drogas, hoje peca-se duas vezes com relação a ela: por 

ingenuidade e por imprevidência. Não só se subestimam os obstáculos 

toxicológicos, como também os obstáculos culturais e psicológicos 

correspondentes.” (p.77) 

Zoja (1992) descreve que num nível mais profundo a motivação arquetípica 

que estabelece-se entre o dependente químico e a droga, seria uma tentativa 

frustrada de ritualizar a passagem da juventude para a fase adulta. Assim como o 

ritual iniciático representa a mudança de um estado para o outro (morte e 
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renascimento), o contato com a droga estaria relacionado a uma tentativa de auto 

iniciação do indivíduo. 

O Caráter irremediavelmente profano das circunstâncias culturais não 
permite inserir a necessidade de renovação num processo paciente, 
solene, possuidor do respeito sacral que a psique requer para que a 
experiência interior não seja desperdiçada. O consumismo em meio ao 
qual foi educado o membro da nossa sociedade não só o convida à pressa 
na utilização da droga e na procura de seus efeitos, como também ele 
mesmo se oferece como um pseudo-ritual profano. O qual, sob a forma 
degenerada que costumamos chamar de obsessiva, proporciona certa 
satisfação que substitui as arcaicas exigências de ritual que a sociedade 
reprime. (p.80) 
 
 

Imagem 13: Na corda bamba 

 

Disponível em: https://bit.ly/2GhpXYS 

 

Este autor relaciona a primeira fase de aparente bem-estar provocada pela 

droga como a fase da “morte do ego”, explicando que essa condição “não é 

conscientemente aceita e promovida” como a morte do arquétipo iniciático, e que a 

experiência de morte ocorreria na verdade após passarem os efeitos da substância 

consumida, pois enquanto sob o efeito do componente da droga, o que o 

https://bit.ly/2GhpXYS
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dependente experimenta de fato é uma alteração da consciência, e não a 

experiência arquetípica de transformação iniciática. 

 

“(...) Um distanciamento em relação às tensões e preocupações 
imediatas, que poderemos chamar de morte de contigência. Os grandes 
objetivos e os grandes sentimentos não se perdem, antes se mostram 
exaltados, mas desaparece a preocupação imediata sobre a qual até 
pouco antes estávamos concentrados.” (ZOLA, 1992, p.77) 

 

Quando os efeitos da substância ingerida passam, é que de fato ocorre a 

experiência de morte, momento em que o indivíduo sofre as consequências físicas 

e psíquicas da abstinência. Estas consequências tornam-se cada vez mais nocivas, 

na medida em que pelas sucessivas repetições, o organismo necessita de uma 

quantidade cada vez maior de substâncias para atingir os estágios iniciais de 

alteração da consciência, e ao mesmo tempo vai gradativamente oferecendo 

menos resistência física aos aspectos nocivos da atuação da substância no 

organismo. Uma imagem limite dessa situação, é quando ocorre a troca de 

metabolismo nos casos de alcoolismo por exemplo, em que o organismo do 

alcoólatra solicita álcool, mas ao mesmo tempo já não suporta mais a sua ingestão. 

Deste modo constata-se que, 

 

[... Se consideramos a dependência de drogas como uma tentativa 

inconsciente de auto-iniciação, o que mais impressiona é que se trata de 

uma iniciação de cabeça para baixo: renascimento como experiência 

inicial, morte como experiência final. (p. 79) 

 

Verifica-se que esse processo de iniciação mórbida, aparta o sujeito de sua 

autonomia psíquica e fisiológica, levando-o à esferas cada vez mais afastadas da 

própria consciência. “Portanto a dependência é uma inversão do processo de 

individuação, uma regressão maligna, mascarada como e utilizando a energia da 

iniciação.” (NALFEH apud Reibeiro, 2012, p.322). 
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CAPÍTULO III – A criança Divina 

Imagem 14: Menino solar 

 

Disponível: https://bit.ly/2tmV39H 

 

O tema da Criança Interior é bem amplo na psicologia analítica, pois tanto 

Jung como outros autores junguianos discorreram vastamente sobre o assunto. 

Quando fala-se da Criança Interior encontra-se inúmeras facetas deste arquétipo, 

a criança interior abandonada, a criança interior ferida, a criança interior divina, a 

criança interior eternamente jovem ou Puers Aeternus. A pesquisa realizada para 

a construção deste capítulo apresentará um recorte sobre alguns aspectos da 

criança divina e do puers aeternus; considerando que a primeira dialoga com a 

dimensão do novo e o convite para o crescimento, e a segunda apresenta-se como 

um aspecto da resistência em amadurecer, podendo ser considerada uma faceta 

invertida, ou negativa da criança divina. 

https://bit.ly/2tmV39H


38 
 

3.1 A CRIANÇA DIVINA 

Sobre o termo criança divina, Sullwold (1990) define da seguinte maneira: 

O aspecto divino da criança interior que habita em todos nós é uma fonte 
que, quando percebida em plena consciência, pode nos oferecer a 
coragem e o entusiasmo de desbravadores que arriscam a fugir pelas 
“portas da prisão”. Uso o termo ‘divino’ para distinguir esse aspecto da 
criança interior formada a partir da memória das vivências pessoais, ou 
seja, a criança negligenciada, vítima de abuso, desnutrida, não amada, 
exageradamente disciplinada, excessivamente condenada, assim como 
dos aspectos vulneráveis e carentes da criança que fomos um dia. (...) 
(SULLWOLD, 1990, p.25 e 26) 
 

Desta maneira Sullwold (ibdem) define o primeiro aspecto importante sobre 

a Criança Divina, pontuando que esta desconhece o sofrimento e os aspectos 

limitadores da experiência da criança “humana”. Neste sentido representaria uma 

potência arquetípica salutar, capaz de gerar transformações significativas e ajudar 

a superar angustias entre o que se viveu, e o que gostaria de se ter vivido na 

infância, por exemplo. O autor ressalta a importância do contato inédito e renovador 

que a experiência arquetípica com a criança divina pode ocasionar. 

Por trás dessas imagens da infância real e da infância ideal está a imagem 
da criança interior divina antes mencionadas, que brota da camada 
arquetípica mais profunda do nosso ser. Essa imagem arquetípica tem 
como função universal a incumbência de assegurar que permaneça 
inédito o nosso experimento de viver. A criança interior divina tem a 
inocência, que o Mestre Zen Suzuki Roshi chamou de ‘a mente do 
aprendiz’. Representa a espontaneidade e o anseio profundo da alma 
humana por expandir-se, crescer e investigar vastos e ilimitados 
territórios. (Ibdem, p. 26) 
 

Singer (1990) desenvolve raciocínio semelhante às ideias de Sullwold, ao 

dizer que o aparecimento do arquétipo da criança divina está associado ao 

processo de individuação e ao anúncio de mudanças na psique. Singer ressalta 

esse aspecto fazendo referência às narrativas míticas, acrescentando que quando 

a criança divina nasce “[...] Seu surgimento assinala as grandes eras na história do 

mundo, anunciadas pela vinda de um bebê que destrói a antiga ordem e, com 

paixão e inspiração, dá início a uma outra. [...]” (p.54) 

Em relação aos aspectos das histórias míticas sobre a criança divina, tanto 

Sullwold (1990), quanto Singer (1990) utilizam-se destas narrativas para explicar a 

simbologia arquetípica contida neste tema. 
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Sullwold destaca as circunstâncias semelhantes que envolvem o nascimento 

da criança divina em diferentes culturas, como no caso do menino Jesus, Buda e 

Hermes. 

Em primeiro lugar, essas crianças nascem em circunstâncias de 
concepção e parto incomuns, do ponto de vista do nascimento humano 
normal. Essas concepções são as vezes o resultado da união entre o 
espiritual e humano, como é o caso da concepção imaculada de Maria, ou 
da mãe de Buda, que foi fertilizada por um elefante. Às vezes a união se 
dá entre um Deus e um elemento da natureza, como é o caso de Hermes, 
que nasceu de Zeus e da Ninfa da floresta. O próprio Nascimento pode 
ser incomum, podendo ocorrer diretamente a partir de um elemento 
primordial, como a água ou o fogo (Vênus), ou da cabeça de Zeus 
(Atenas), ou de sua coxa (Dionísio). (SULLWOLD, 1990, Página 27) 
 

Outro aspecto em relação a estes nascimentos diz respeito à proteção que 

a criança divina recebe. No caso do menino Jesus, seus pais conseguem fugir da 

perseguição de Herodes e encontram abrigo entre os animais numa estrebaria. 

Moisés, Hermes e Dionísio, embora abandonados em circunstâncias adversas, 

logo surge alguém que os adota, sendo encontrados a beira do rio ou numa gruta. 

 

Embora abandonada por seus pais divinos, a criança geralmente é 
protegida por Guardiões do mundo terrestre, representações das forças 
naturais em nossa própria natureza simples e primitiva que podem 
calmamente prover essa criança especial com um conhecimento típico do 
indivíduo que está em contato direto com a terra. Essa força natural pode 
permitir que a criança se ligue à terra, se corporifica em nós segundo o 
seu próprio processo natural e orgânico. (SULLWOLD, 1990, p. 28) 
 

Sullwold destaca dois outros aspectos simbólicos importantes encontrados 

nestas narrativas: um está na relação com os elementos da natureza (conforme 

mencionado), e o outro diz respeito ao caos inicial que em seguida dá lugar ao 

acolhimento. Em analogia a essas narrativas o autor explica que 

 
“(...)Esse nascimento não é um acontecimento comum. Em termos 
psicológicos pode ser considerado uma manifestação do self, que exige 
uma reestruturação da personalidade. Isso pode levar a uma dolorosa 
desintegração das antigas formas e, frequentemente, gerar confusão, 
solidão e desorientação, que duram um certo tempo, antes que a nova 
ordem seja estabelecida.” (Sullwold, 1990, p.29) 
 

A respeito das narrativas míticas Singer (1990), menciona a história de 

Krishna, que assim como Hermes e Moisés é criado por uma mãe adotiva. Embora 

a autora não cite os mitos yorubás, neste contexto é interessante ressaltar a história 

de Obaluayê, que ao ser abandonado numa gruta é encontrado e adotado por 

Iemanjá. Singer também destaca o elemento da natureza como um fator importante 
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ao citar o mito de Rómulo e Rêmulo, como exemplo, por terem sido abandonados 

na floresta e criados por uma loba. Apesar de todos os infortúnios ocorridos na 

trajetória das crianças divinas, “(...) alguma sina milagrosa manteve-as intactas até 

que chegasse o momento de cumprirem o seu destino. (...)” (SINGER, 1990, p. 56) 

 

Imagem 15: Despertar 

 

Disponível: https://bit.ly/2UYeWzG 

No conto Yorubá dos Gêmeos Ibejis, “Ibejis enganam a morte”, observa-se, 

a capacidade (já mencionada) de subverter a ordem, e trazer vida e mudança 

através da façanha das crianças gêmeas divinas. 

O Mito conta que os Ibejis são filhos do casal divino Oxum e Xangô 

(divindades yorubanas), e que eles ganharam de sua mãe adotiva, Iemanjá, dois 

tambores mágicos que passaram a viver tocando. 

Na ocasião em que esse fato ocorreu, Icu (a morte) estava levando a vida 

de muitos seres humanos bem antes da hora, usando armadilhas que havia criado 

nos caminhos. Todos ficaram muito amedrontados com aquela situação, e nem os 

mais poderosos sábios, feiticeiros e sacerdotes conseguiam detê-la. 

https://bit.ly/2UYeWzG
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Como todos continuavam morrendo antes da hora, os Ibejis resolveram bolar 

um plano para enganar a morte. Então foram até uma trilha perigosa por onde 

sabiam que ela passaria, e enquanto um deles andava pela perigosa trilha da morte 

tocando o seu tambor animadamente, o outro seguia o irmão, só que escondido. 

A morte quando ouviu aquela animada música tocada pelo tambor de Ibeji, 

ficou tão enfeitiçada, que desejou poupá-lo e avisou ao menino sobre a armadilha 

que ela mesma havia criado. Em seguida Icu pôs-se a dançar encantada. Enquanto 

isso, quando um Ibeji cansava de tocar o tambor, trocava de lugar com o outro que 

estava escondido, e assim os dois mantinham a música incansavelmente, sem 

permitir que a morte, enfeitiçada como estava, parasse de dançar. 

Tal situação levou a morte à exaustão e essa pediu para que o menino 

parasse com a cantiga. Como este se negava a parar, ela implorou muito, pois 

precisava descansar. Neste momento os Ibejis ofereceram um acordo. Parariam de 

tocar os tambores, desde que ela parasse de levar as pessoas antes da hora. 

Exausta e sem outra opção, a morte aceitou a condição. 

E foi assim que os Ibejis venceram Icu, a morte, e tornaram-se muito 

famosos e respeitados naquele tempo, entre homens e mulheres. Dizem também 

que eles só queriam mesmo era brincar... 

Neste conto os Ibejis conseguem com a criatividade, parceria, inteligência e 

humor, próprios da criança divina, enganar “Icu” (a morte), dando fim aos seus 

óbitos arbitrários para homens e mulheres da terra. A narrativa permite observar 

que o arquétipo da criança divina, de modo simbólico pode oferecer a “esperança 

diante dos becos-sem-saída da nossa história pessoal e mundial.” Faz recordar do 

ato da criação, “do novo, do inesperado, da diferença individual que muda o 

conjunto. Essa é a ‘promessa do experimento inédito’, ‘a promessa da criança 

interior’ ”. (SULLWOLD, 1990, p.29) 

Tal como visto no conto dos Ibejis, a criança divina pode desempenhar atos 

heroicos e inesperados nos mitos, pois segundo Jung (2014) “(...) é dotada de um 

poder superior e que se impõe inesperadamente, apesar de todos os perigos. (...)” 

(p. 172). Jung explica que no campo arquetípico, ela representa a própria natureza 

viva, sendo a personificação das forças vitais. 

(...) É uma personificação de forças vitais, que vão além do alcance 
limitado da nossa consciência e sua unilateralidade, e uma inteireza que 
abrange as profundidades da natureza. Ela representa o mais forte e 
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inelutável impulso do ser, isto é, o impulso de realizar a si mesmo. É uma 
impossibilidade de ser de outra forma, equipada com todas as forças 
instintivas naturais, ao passo que a consciência sempre se emaranha em 
uma suposta possibilidade de ser - de – outra - forma. O impulso e 
compulsão da autorrealização é uma lei da natureza e, por isso, tem uma 
força invencível, mesmo que seu efeito seja no início insignificante e 
improvável (JUNG, 2014, p. 172). 
 

No conto é possível observar esse impulso e pulsão pela autorrealização 

que fala Jung, através do modo como os Ibejis enfrentam e vencem a morte, 

surpreendendo a todos de modo inesperado. Assim esse aspecto chama a atenção 

para pulsão vital que ela pode operar no campo simbólico. 

Um outro aspecto curioso, é que assim como no mito de Ibejis, é possível 

perceber uma situação simbólica semelhante no mito de Hermes, onde a arte 

através da música, representa uma nova oportunidade de transformação. “Hermes 

traz o riso e o som da música tranquilizante, harmoniosa ao reino do Olimpo - um 

novo ingrediente nesse reino para ser reconhecido, acolhido e apreciado, mudando 

daí em diante para sempre a qualidade desse lugar.” (ibidem, p.29) 

 

 

3.2 O PUERS AETERNUS 

Imagem 16: Puers Aeternus 

 

Disponível em: https://bit.ly/2tiGSlW  

Segundo Singer (1990) o puers aeternus é um arquétipo, que foi identificado 

por Jung, e faz uma referência ao deus criança. Em sua análise, Singer (ibdem) 

https://bit.ly/2tiGSlW
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fala que o homem quando identificado com este arquétipo da eterna juventude, 

pode viver por tempo demasiado na adolescência, pois “Nele, características que 

são normais no jovem com menos de vinte anos, permanecem nas etapas 

posteriores da vida.” (p.56) 

A respeito de homens que permanecem sobre a influência arquetípica do 

puers aeternus, Franz (1990), afirma que “Se você considera o puers aeternus em 

sua dimensão negativa, pode dizer que ele não quer superar sua juvenilidade, seu 

estágio juvenil, mas o crescimento prossegue, apesar disso, até destruí-lo. (...)” 

(Franz, p. 134) 

Para Singer essas características juvenis em homens maduros relacionam-

se com uma necessidade de viver sempre intensamente, e explica: 

 

[...] o jovem mergulha em suas fantasias mais mirabolantes, entrega-se a 

experiências sensoriais intensas apenas pelo gosto da excitação que 

sente nelas, reúne amigos quando quer divertir-se e os abandona quando 

se tornam de alguma forma uma responsabilidade.” (SINGER, 1990, p. 

56) 

A respeito dessas características, Franz (1990) acrescenta que existe uma 

relação de excessiva dependência da mãe, dificuldade de adaptar-se à situações 

sociais, rotinas de trabalho e relacionamentos amorosos. Além disso por 

considerarem-se pessoas mais especiais, podem apresentar “(...) uma atitude 

arrogante com relação às outras pessoas, devido tanto a um complexo de 

inferioridade como a falsos sentimentos de superioridade. (...)” (P.131) 

Segundo Singer (1990), se por um lado assim como a criança divina, o 

puers aeternus apresenta o ímpeto para iniciar novos rumos, por outro lado pode 

falta-lhe “(...) a sabedoria para discernir se o empenho vale ou não a pena, com 

frequência, deixam de contribuir com o poder estabilizador e de manutenção para 

levar a iniciativa adiante, caso a mesma venha a mostrar-se digna de ser 

realizada.(...)” (p.57).  

Tanto Singer (ibidem) como Hillman (1999), apontam uma figura 

arquetípica compensatória para as atitudes desmedidas do Puer: o senex., palavra 

que “[...] significa velho ou idoso, e como arquétipo, está na base das forças de 

preservação dos valores tradicionais, que mantêm as coisas como elas são, que 
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aplicam o julgamento sóbrio e o discernimento nas elucubrações do eterno jovem.” 

(SINGER, 1990, p.57) 

Hillman (ibidem) ao sintetizar o padrão de características da consciência do 

“homem puer”, aponta o senex como referência arquetípica pela oposição que 

representa a tudo que o puer quer. “(...) recusa e combate o senex – o tempo, o 

trabalho, a ordem, os limites, o aprendizado, a história, a continuidade, a 

sobrevivência e a durabilidade” (p. 196). Ainda segundo Hillman (ibidem) o “homen 

puer” “(...) é compelido por um falicismo a investigar, buscar, viajar, caçar, 

pesquisar e transgredir todos os limites. É espirito incansável que não tem lar na 

terra, esta sempre vindo de algum lugar ou indo para algum lugar, em trânsito.” 

(p.196) 

Imagem 17: O louco 

 

Disponível em: https://bit.ly2tiGSIW 

 

Observa-se que os aspectos relatados neste capítulo associam-se ao 

campo simbólico, da vida prática de muitos homens adultos, inclusive os envolvidos 

em quadro de adicção que não conseguem cumprir suas responsabilidades e 

compromissos da vida adulta. 

No capítulo a seguir, mediante o público observado buscou-se verificar a 

transformação ocorrida no campo arquetípico da Criança Interior por intermédio da 
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experiência arteterapêutica, ou seja a transição por meio da expressão criativa da 

faceta simbólica do Puers Aeternus, para a faceta simbólica da Criança Divina. 
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CAPÍTULO IV – Arteterapia: quando o menino dá a mão 

 

Imagem 19: Arte Parque 

 

Acervo do autor 

 

O presente capítulo apresenta algumas contribuições do processo 

arteterapêutico no desenvolvimento expressivo e criativo de um grupo de homens 

com idades entre 25 e 60 anos, ex-moradores de rua, em processo de tratamento 

de dependência química e reinserção social, a partir de uma experiência 

arteterapêutica vivenciada numa instituição filantrópica de acolhimento. Buscou-se 

neste relato trazer os aspectos relacionados à experiência simbólica da ativação do 

arquétipo da Criança Divina a partir das atividades criativas, conforme observado 

ao longo dos seis meses de realização do estágio, e suas contribuições para 

transformações benéficas no grupo em questão. 

A instituição onde se realizou o estágio presta o serviço de assistência 

psicossocial e acompanhamento na recuperação em dependência química e 

alcoolismo, condição em que chega a maioria dos acolhidos. Nesse local, todos os 

assistidos passam por cinco módulos motivacionais e permanecem durante seis 

meses como internos, quando alcançam o estágio de reinserção na sociedade. 
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4.1 – O PERFIL INICIAL DO GRUPO 

 

A caminhada começou com um grupo de 13 participantes. A partir da 6ª 

sessão o grupo estabeleceu-se, então, com nove pessoas e, a partir do 4° mês de 

desenvolvimento do trabalho, apenas cinco participantes permaneceram até o final. 

No primeiro encontro observou-se que os participantes eram 

emocionalmente instáveis e um pouco desconfiados, mas, apesar disso, 

demonstravam interesse inicial pelas propostas e desejo de participar das 

atividades. Apenas três deles eram mais resistentes às propostas e apresentavam 

uma autocrítica elevada ou certa dificuldade em encarar as próprias imagens 

produzidas. Diziam “não fazer isso desde a infância”, ou que “não levavam jeito”. 

Estes desligaram-se do grupo e do abrigo entre a 3ª e a 5ª sessão. 

Ainda assim, foi possível observar outras características durante o período 

em que participaram dos encontros: falavam muito durante a sessão (dando opinião 

ou criticando os próprios trabalhos ou o dos outros) e apresentavam bastante 

dificuldade de se ouvir entre eles no momento final de cada sessão. Usavam trajes 

simples, apresentavam boa higiene pessoal, e demonstravam certa tensão corporal 

e desconforto quando, durante a sessão, se percebiam observados de modo mais 

individualizado. De um modo geral, eram respeitosos e receptivos à proposta, 

embora bastante reservados em relação às questões pessoais. 

 Na segunda sessão alguns dos integrantes do grupo perguntaram sobre o 

sigilo da mesma, evidenciando uma preocupação de que suas questões pessoais 

fossem repassadas para os funcionários da instituição. A pergunta foi um indicativo 

de que havia um desejo por parte deles de se expressarem com segurança e 

privacidade. Embora tenha sido realizada uma explicação a respeito do sigilo das 

informações, foi possível perceber que a confiança de alguns só foi conquistada 

mesmo com o decorrer dos meses. As questões relacionadas aos entraves da vida 

e das consequências do processo de drogadição e adicção vivido pelos integrantes, 

assim como falas ou reclamações sobre a instituição, foram reveladas devagar, e 

somente à medida que o grupo consolidava os vínculos de confiança entre si e com 

o arteterapeuta. 

 Dos 13 participantes iniciais, quatro apresentaram, nas cinco primeiras 

sessões, bastante dificuldade em se expressar plasticamente, resistindo ao 
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processo criativo e à possibilidade de simbolizar por meio da arte, o que podemos 

encontrar entendimento nas palavras de Silveira Filho: “[...] A patologia seria, em 

última instância, a impossibilidade de se viver o simbólico criativamente” (1995, 

p.65). 

Desses quatro participantes com mais dificuldades, apenas “S” permaneceu 

até o final, demonstrando intenso progresso em suas composições. Observou-se, 

conforme afirma o mesmo autor, que: 

Dada sua dificuldade em elaborar o simbólico, o dependente viveria em 
um mundo governado pelos princípios mágicos. Uma vez que para o 
referencial arquetípico o mundo mágico é de forma similar extremamente 
simbólico, preferimos considerar o dependente como alguém possuído e 
escravizado pelo símbolo e consequentemente paralisado para a 
elaboração simbólica. (Ibidem, p.32-3) 

 

 Sendo assim, os seguintes aspectos foram observados ao longo do 

acompanhamento junto ao grupo: 

• A relação com os vínculos afetivos; 

• O desenvolvimento da autoestima; 

• O desbloqueio criativo; 

• O desbloqueio da expressão simbólica. 

 

 

4.2 – O INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO EXPRESSIVO 

 

Imagem 20: Roda de samba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor 
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Durante os primeiros meses, as sessões de arteterapia foram iniciadas com 

uma roda musical, que acabou sendo muito estratégica, funcionando como um 

ritual simbólico para integração, acolhida, estabelecimento de vínculos não só entre 

os participantes, mas também entre os participantes e o arteterapeuta, além de 

propiciar melhor concentração para o início das sessões. 

O contato com o tema da infância ocorreu logo nas primeiras sessões, ainda 

de forma mais ampla, delineando-se mais claramente a partir da 7ª sessão, quando 

a dimensão simbólica do arquétipo da Criança Interior começou a transformar-se 

em Criança Divina. Primeiro surgiram personagens infantis conhecidos, como 

super-heróis, e outros inventados, conforme veremos nas fotos abaixo. 

 
Imagem 21: Herói Infantil I   Imagem 22: Herói Infantil II 

 

 

A partir da 7° sessão, com a atividade da self box, o grupo se abriu mais à 

produção simbólica, e temas diversos surgiram. Alguns mencionaram o incômodo 

com os desafios enfrentados na convivência institucional, demonstrando ansiedade 

por retomarem suas vidas. 

Acervo do autor Acervo do autor 
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Imagem 23: Parque dos dinossauros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentaram sentimento de culpa e remorso pelo tempo perdido na relação 

com os vícios. As temáticas relacionadas à família, experiência profissional, e aos 

outros tantos vínculos que foram desfeitos ou de algum modo prejudicados 

começaram a aparecer nesta sessão, e retornaram com mais intensidade a partir 

da 9ª sessão. Além disso, surgiram algumas memórias de infância. 

Foi também na 7ª sessão que o tema da Criança Divina surgiu pela primeira 

vez. O participante “S”, que até então só representava casas em seus trabalhos, 

demonstrou preocupação em realizar a atividade proposta, fazendo a seguinte 

observação: “Não dá pra eu fazer casa aqui nisso. Hoje eu estou até desconfiado”. 

Mesmo assim insistiu na ideia, acabou fazendo uma casa, à qual deu o nome de 

“Barracão dos Erês”1, referindo-se a um espaço dentro de um terreiro de 

candomblé. Ao concluir sua produção, “S” estava visivelmente emocionado, e falou 

de um vínculo importante com uma pessoa naquele espaço sagrado. A perspectiva 

da relação com o sagrado, conforme investigada no capítulo 2, apareceu nesse 

momento, fazendo a relação simbólica com a Criança Divina e liberando uma forte 

carga emocional em “S”. A esse respeito, Philippini aponta que, 

 

Em arteterapia, dar forma corresponde a organizar para compreender e 
transformar. Através da materialização de símbolos presentes na 
produção expressiva, cumpre-se a função transcendente, ou seja: a 
comunicação simbólica cria condições de estruturar, informar e 
transcender. (2013, p.49). 

                                                             
1 Erês são divindades iorubanas sob a forma simbólica de crianças 

Acervo do autor 
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Imagem 24: Barracão dos Erês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor 

 

O participante “T”, sobre a sua produção, diz: “O trabalho foi feito por fazer. 

Trabalhar com a cola não foi fácil! Não foi meu ponto forte.” Por fora da caixa achou 

parecido com um outdoor, e conteve a emoção ao falar da representação do berço 

no interior da caixa. 

 

Imagem 25: O Berço de “T” 

Acervo do autor 

 

O participante “W”, que havia chegado bastante calado nesta sessão e não 

quis participar da abertura musical, foi se demonstrando mais envolvido no decorrer 

do trabalho, pois foi relaxando e expressando contentamento. Relatou que estava 
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começando a gostar “desse negócio de arteterapia” por poder fazer as coisas do 

seu jeito, diferentemente das outras tarefas da instituição (referindo-se às mais 

coletivas), nas quais os colegas “se metem muito” no seu jeito de fazer. “W” contou 

ainda que representou, no trabalho, a letra de seu nome e de sua mãe, a rainha da 

bateria, as conchas do mar e Maria mãe de Jesus. 

Imagem 26: “W” e sua self box 

 

Acervo do autor 

 

Do mesmo modo, motivados pela atividade, outros participantes começaram 

a trazer falas sobre algumas de suas experiências pessoais e memórias. Das 

experiências mais amargas, íntimas e profundas, relacionadas às perdas 

ocasionadas pela drogadição e agravadas pelas condições sociais, poucos 

ousaram falar. No entanto, muitas vezes ficaram implícitas nos discursos questões 

mais delicadas como violências, prostituição e abuso sexual. 
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Imagem 27: A sombra do passado 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor 

No decorrer dos dois primeiros meses, muitos saíram da instituição, 

abandonando o tratamento e, consequentemente, deixando de frequentar as 

sessões de arteterapia. Contudo, o grupo remanescente conseguiu estabelecer aos 

poucos um vínculo de compromisso e amizade entre si, e com as ações da sessão 

de arteterapia. Afinal, começaram a experimentar o “Tempo para criar a hora de 

reconhecer o mundo interno através das cores, formas, linhas, movimentos e sons. 

Tempo para aprender a registrar e observar o próprio percurso psíquico, no 

processo de tornar-se um indivíduo” (PHILIPPINI, 2013, p.73). 

 

 

4.3 – A SINCRONICIDADE E O DIÁLOGO COM A CRIANÇA DIVINA  

 

O tema da infância começa a surgir com mais intensidade e de forma coletiva 

a partir da 19ª sessão, em três momentos que marcaram o aparecimento de 

representações relacionadas ao arquétipo da Criança Divina. 

O primeiro ocorreu quando foi feita uma proposta ao grupo para que 

escolhessem qual atividade gostariam de repetir e eles decidiram que seria a 

“sessão de cinema”, escolhendo o filme “Cartas para Deus”; o segundo na visita ao 

Centro Cultural Roberto Marinho; e o terceiro se evidenciou na escolha do projeto 
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final, no qual desenvolveram a construção de um símbolo coletivo, e o grupo optou 

pela construção de uma maquete de um parque de diversões. 

 

 

4.3.1 – O filme “Cartas para Deus”: o contato com o sagrado 

 

Imagem 28: Cartas para Deus 

 

Acervo do autor 

Na sessão anterior, a decisão sobre qual seria a atividade a ser repetida 

ficou em aberto. Recordou-se com o grupo as duas opções plásticas sugeridas por 

eles para repetição ‒ modelagem em argila e tecelagem ‒ e o participante “R” 

trouxe como sugestão a sessão de cinema, explicando a sinopse do filme “Cartas 

para Deus”, contando que se emocionou muito e que achava, por isso, que o grupo 

iria gostar. O grupo concordou e assim ficou decidido que a “sessão de cinema” 

aconteceria novamente.  

O filme “Cartas para Deus” conta a história de um menino que vive o drama 

do processo de tratamento de um câncer, e que tem por hábito escrever cartas 

direcionadas a Deus. A história gira em torno dos conflitos familiares e da relação 

da fé como esperança no divino em oposição à terminalidade da doença. O 

personagem do carteiro, que sofre de alcoolismo e enfrenta problemas familiares, 

ao ter contato com as cartas do menino com câncer, envolve-se com sua história 
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e, a partir dessa aproximação, tem a própria vida modificada para melhor. De um 

modo geral, o filme trata das relações de afeto (amizade e família), alcoolismo, além 

da relação com a criança e o sagrado. 

Imagem 29: Sessão de cinema 

 

Acervo do autor 

Alguns momentos do filme são bastante tocantes e emocionaram o grupo. 

No final, visivelmente muito tocado, “S” retirou-se da sala numa provável tentativa 

de não demonstrar sua emoção aos colegas, enquanto os outros falavam muito das 

emoções que sentiram. Sobre esse comportamento emotivo, Sulwold comenta que: 

 
Na realidade, é justamente esse poder reconhecido, profetizado, intuído, 
que constitui a maior ameaça à antiga ordem. Esse nascimento não é um 
acontecimento comum. Em termos psicológicos, pode ser considerado 
uma manifestação do self, que exige uma reestruturação da 
personalidade. Isso pode levar a uma dolorosa desintegração das antigas 
formas e, frequentemente, gerar confusão, solidão e desorientação, que 
duram um certo tempo, antes que a nova ordem esteja estabelecida. 
(1990, p.29). 

 

“C” falou de sentir-se agradecido por poder se recuperar do alcoolismo, em 

vez de um câncer. “GE” falou muito sobre a superação do carteiro em relação ao 

quadro de alcoolismo, e da mudança de comportamento significativa ao conhecer 

o menino, fazendo um paralelo entre a vida desorganizada e a baixo autoestima do 

carteiro com a sua e, ainda, entre o apoio que o carteiro recebeu no filme e o apoio 

que ele estava recebendo da instituição. 

“R” falou da força espiritual do menino, de como conseguiu renovar a vida 

das pessoas que conviviam com ele e sua doença. “A” destacou o sentimento de 
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compaixão que o menino expressa. “S” conseguiu dizer somente que o filme o 

emocionou muito, que foi muito terapêutico. 

“R”, então, retomou a fala, chamando a atenção para a força de superar o 

vício que se consegue ao se dar valor às relações, relatando que foi a partir de suas 

próprias quedas que passou a ver Deus em sua vida. “Vejo que nada na nossa vida 

é por acaso”, disse emocionado. 

O diálogo que se passou criou uma deixa que foi aproveitada pelo estagiário 

com a provocação: “E como é a relação de vocês com o espiritual?” 

“GE” respondeu dizendo: “Minha base espiritual é fundamental. Eu acredito 

em Deus. Eu preciso bastante desse poder superior.” “R” trouxe o exemplo de 

Lázaro, que, “quando todos pensaram ter sido abandonado por Deus e ignorado 

por Cristo, este vai e o ressuscita”. Usa esse exemplo para dizer que “às vezes, os 

caminhos tortos é que acabam por dar condições de crescimento e superação.” 

Nesse momento o grupo manifestou um consenso de que, assim como o carteiro 

do filme, precisavam assumir suas responsabilidades para operar as mudanças em 

suas vidas. 

 

4.3.2 – A visita ao Centro Cultural Roberto Marinho 

Imagem 30: Memórias da infância 

 

Acervo do autor 

Na “sessão passeio” que foi dedicada à visita ao Centro Cultural Roberto 

Marinho o grupo foi muito bem recebido pela educadora do museu, que propôs uma 

atividade de sensibilização antes da visitação propriamente dita. Sincronicamente, 
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o tema da infância surgiu mais uma vez entre o grupo, e dessa vez por intermédio 

de uma fonte externa, evidenciando a sincronicidade (pois nada havia sido 

combinado a esse respeito) com o arquétipo da Criança Divina.  

A educadora do Centro Cultural Roberto Marinho distribuiu cartões com 

palavras como “cor”, “som”, “sabor” e pediu que eles fossem se apresentando a 

partir de memórias da infância que associassem com aquelas palavras sorteadas. 

À medida que cada um se apresentava, escolhia o participante seguinte e jogava o 

barbante vermelho para este, que dava prosseguimento à dinâmica. Somente “GV” 

ficou tímido, mas acabou falando ao final sobre sua lembrança. 

As memórias traziam relação com pai e mãe, brincadeiras e lembranças 

agradáveis. Somente “S” fugiu do assunto na hora de falar, usando o artifício de 

agradecer à educadora pela acolhida da dinâmica, não expondo assim sua 

memória. 

 

4.3.3 ‒ Projeto Coletivo Arte Parque 

 

Faltando um mês para concluírem o processo arteterapêutico, foi proposto 

ao grupo que escolhesse um projeto final a ser realizado coletivamente. O 

participante “C” logo sugeriu que poderia ser feita a maquete de um parque de 

diversões. Nas duas sessões anteriores haviam vivenciado a experiência com o 

filme “Cartas a Deus”, e logo depois a dinâmica sobre memórias da infância com a 

educadora do Centro Cultural Roberto Marinho ‒ mais uma vez surgia no grupo o 

tema que os remetia à infância.  

Todos concordaram a respeito do tema ser “parque de diversões”, cada um 

falou rapidamente o que gostaria de fazer (roda-gigante, carrossel, toboágua, entre 

outros) e ficou decidido que seria uma construção com técnicas mistas, utilizando-

se de argila e materiais recicláveis. O grupo solicitou uma madeira de 1m por 1m, 

arame, alguns pequenos objetos que pudessem utilizar na composição da maquete 

(carrinhos, pequenos bonecos, etc). 

Logo no começo das sessões voltadas para o projeto coletivo, “R” e “C” 

saíram da instituição. 
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4.4 – A CRIATIVIDADE 
 

Imagem 31: Ponto de partida 

 
Acervo do autor 

 

 
O projeto coletivo, batizado pelo grupo de “Arte Parque”, transformou-se num 

canal de diálogo intenso, pelo fato de que, em aproximadamente nove sessões, 

precisaram pensar juntos, negociar decisões, aprender a ouvir uns aos outros, 

aceitar críticas, aprender a dar limites a si próprios, aos colegas e também enfrentar 

alguns limites institucionais. Permaneceram até o fnal deste processo: “S”, “L”, “A”, 

“GV” e “E”. 

Planejar, medir, furar, verificar, resolver pequenos problemas que surgiram 

durante o processo de construção coletiva da maquete do parque de diversões 

foram alguns dos desafios que se apresentaram ao longo das sessões. 

 Do conjunto de brinquedos criados que caracterizaram o “Arte Parque”, dois 

elementos simbólicos que talvez possam ser considerados bastante significativos 

são o carrossel e a roda-gigante. Ambos apresentam o movimento cíclico, numa 

aproximação simbólica à Criança Divina e suas características transformadoras. 

Imagem 32: Criar 
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Acervo do autor 

 Retomando a ideia sobre a “iniciação às avessas”2 proporcionada pela 

drogadição (apresentada no capítulo II) e o significado da Criança Divina como o 

início de um novo ciclo (capítulo III), é possível supor a representatividade que estes 

dois elementos têm em relação ao círculo iniciático da vida. Afinal, por intermédio 

da capacidade de materializar criativamente este aspecto sagrado da infância, 

reata-se também a possibilidade de enxergar uma nova maneira de se relacionar 

com a vida. Sobre essa força criativa contida na capacidade do indivíduo de se 

expressar, Ostrower aponta que 

Ao indivíduo criativo torna-se possível dar forma aos fenômenos, porque 
ele parte de uma coerência interior que absorve os múltiplos aspectos da 
realidade externa e interna, os contém e os ‘compreende’ coerentemente, 
e os ordena em novas realidades significativas para o indivíduo. Como ser 
coerente, ele estará mais aberto ao novo porque é mais seguro dentro de 
si ponto sua flexibilidade de questionamento, ou melhor, ausência de 
rigidez defensiva ante o mundo, permite configurar espontaneamente tudo 
o que toca. (1994, p.132). 
 

 Nesse diálogo entre a capacidade de criar e de simbolizar, a construção do 

parque fez com que os participantes pensassem em suas famílias, em outras 

maneiras de lazer, diversão e convivência social. Outro fator curioso presente neste 

momento criativo foi que muitos relataram, no início do processo, nunca terem 

                                                             
2 ZOLA, Luigi. Nascer não basta. 
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frequentado um parque de diversões. No entanto, ao longo das sessões, 

encontraram dentro de si o eixo simbólico e os núcleos psíquicos saudáveis para 

construí-lo, ao acessarem o arquétipo da Criança Divina. A esse respeito, Singer 

ressalta que: 

 

No entanto, da mesma forma como o material de fantasia pode ser, em 
parte, identificado com a história de quem o produz, a imagem da Criança 
Divina também pode ser, em parte, nova, sem evidenciar a menor 
semelhança com qualquer experiência anterior desse indivíduo. É nesse 
último traço que incentiva a imaginação é deter-se na futuridade do 
arquétipo, ou seja, a perguntar o que essa imagem tem a sugerir acerca 
dos desenvolvimentos ainda embrionários da psique, mas que são 
dotados do potencial de crescer e modificar-se. (1990, p.55). 
 

Imagem 33: Roda-gigante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acervo do autor 

 

Nesse sentido, a construção do parque de diversões foi um espaço de 

descobertas e despontar criativo, exercício da capacidade imaginativa, motivação 

intrínseca, construção de sentidos e fortalecimento da vitalidade para todos os 

integrantes da sessão de arteterapia. Numa das sessões, por exemplo, “L”, 

enquanto se preparava para pintar a cerca, viu que faltava a cor verde de que 

precisava. Foi sugerido, então, que ele experimentasse pequenas misturas com as 

cores básicas, o que provocou intensa alegria a “L” por descobrir que poderia fazer 
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o verde misturando azul com amarelo; pela primeira vez ele ouvia que podia 

misturar cores e ficou muito feliz com isso. 

Imagem 34: Carrossel 

 

Acervo do autor 

Desse modo, o processo arteterapêutico exerce sua função de promover 

esse espaço de encontro e aprendizados criativos com a alegria e o prazer, sendo 

que isso se dá de forma saudável e socialmente sancionada. Nesse contexto, 

Silveira Filho afirma que: 

Um dos problemas centrais da farmacodependência é que o toxicômano 
descobre a chave do êxtase antes de percorrer o caminho da adaptação 
social. Sem o processo normal de sociabilização do adulto. O êxtase não 
poderá ser desfrutado criativamente. O tratamento, portanto, implica na 
possibilidade do desenvolvimento de uma convivialidade criativa, com 
espaço para a vivência de um entusiasmo dionisíaco (o “barato” da vida) 
que não esteja necessariamente ligado ao consumo de drogas 
psicoativas. (1995, p.63-4). 
 

Imagem 35: Diálogos criativos 
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Acervo do autor 
 

Não só o potencial criativo do grupo foi posto à prova, mas outros desafios 

se apresentaram ao grupo, como a negação inicial de alguns membros da 

instituição quanto à exposição da obra no festejo de 15 anos da instituição. Para 

conseguir a aprovação, precisaram ser pacientes, finalizar o projeto e se disporem 

a conversar com a Direção da casa (papel que nem sempre é fácil para eles). 

Mas, assim como no mito dos Ibejis (apresentado no capítulo III), em que os 

gêmeos divinos Iorubás enganam a morte fazendo-a não conseguir parar de dançar 

por não resistir ao contagiante toque que eles dão ao tambor, ao ver o resultado 

final do projeto, a Direção acabou aprovando o desejo do grupo. Conseguiram, 

assim, expor o trabalho na exposição de 15 anos da Instituição, e isso foi muito 

positivo para elevar a autoestima do grupo. Nesse sentido, Silveira Filho descreve 

que o senso de pertencimento e a qualificação do indivíduo contribui para 

transformações positivas: 

 

Diversos indivíduos podendo repartir um momento existencial comum 
podem servir de matriz de identidade provisória até que as condições 
egóicas possibilitem o trabalho exclusivamente individual. O mesmo grupo 
de que o indivíduo tinha necessidade enquanto drogado conserva aqui 
sua razão de existir: a manutenção de uma identidade. A diferença 
fundamental é que este grupo deixa de se reunir em função da droga (que 
cede aqui seu espaço para o sentimento de perda) para se reunir em 
função de si mesmo. (1995, p.57). 
 

No tópico a seguir serão relatadas algumas das conversas e percepções dos 

participantes sobre suas histórias pregressas de vida que foram trazidas ao longo 
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do processo vivido nessa etapa das sessões de arteterapia, e que refletem um 

pouco, a partir do ponto de vista deles, sobre os benefícios da convivência no grupo 

arteterapêutico, bem como sobre o fortalecimento gerado por essa interação. 

 

4.4.1 ‒ O convívio, as transformações e os novos rumos 

 

Ao longo das sessões o convívio entre eles intensificou-se. O grupo passou 

a ser notoriamente mais ativo e, por vezes, apresentava-se mais concentrado e 

mobilizado nas atividades do projeto coletivo. Rapidamente arrumavam a sala, 

agindo com mais autonomia sobre a organização do espaço. 

Momentos de silêncio alternavam-se com conversas espontâneas entre 

eles. “E” passou a trazer um repertório próprio de música em um pen drive para 

contribuir na ambientação da sala, e todos gostavam muito. 

 

Imagem 36: Criando e transformando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor 

Em uma das sessões, comentou um pouco sobre a situação difícil em que 

se envolveu por conta do alcoolismo, como as dívidas contraídas em diversos bares 

da comunidade onde morava, e que, por conta disso, foi expulso de lá pela milícia. 

A solução encontrada foi a de arrumar um jeito de ser demitido para receber o 
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dinheiro dos direitos trabalhistas e poder quitá-las. O resultado, entretanto, foi que 

ele ficou sem trabalho e sem local para morar (contou não ter parentes). 

“E” comentou também que estava com catarata, e por isso fazia as coisas 

com um pouco de dificuldade (tendo, apesar disso, produzido o carrossel e a roda-

gigante). Falou do desejo de operar a vista, de voltar a trabalhar como operador de 

máquinas, e, ainda, sobre o desejo de continuar fazendo arte, criando e modelando. 

Sobre esse ponto, “E” disse que sempre gostou de criar, relatando sobre a época 

em que trabalhava numa fábrica e inventava mecanismos para facilitar a produção 

(habilidade que se pôde perceber quando colocou os motores que deram 

movimento à roda-gigante e ao carrossel). Quanto à modelagem, relatou ter sido 

uma descoberta no processo com a arteterapia. 

“GE”, por sua vez, ao longo de uma das sessões, falou sobre a sua 

passagem em alguns abrigos. Disse que, durante uma época, morava em abrigo, 

mas trabalhava fora, e que sua “vida caiu” depois que se envolveu com as drogas. 

Contou que conhecia “R” da “vida lá fora” e que chegaram a morar no mesmo 

abrigo. Os dois foram parceiros de drogadição. 

 

Imagem 37: Arte Parque 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor 
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Imagem 38: Os detalhes        Imagem 39: Acabamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor     Acervo do autor 

 

Durante a produção do projeto coletivo, o diálogo sobre as profissões que 

cada um queria seguir foi outro tema que surgia vez ou outra com bastante força. 

Na ocasião, estavam às vésperas de iniciar o planejamento da etapa profissional 

dentro do programa da instituição. 

“S” e “GV” queriam trabalhar como cozinheiros. “GE” falava de fazer 

concurso púbico após conseguir um trabalho. “A” falava em retornar para a padaria 

onde trabalhara, até porque o antigo patrão o queria de volta. “L” falava que só 

sabia trabalhar em restaurante, e que, inclusive, era do que mais gostava; contou, 

ainda, que iria para São Paulo voltar a ser garçom ou copeiro (mas em outras 

conversas falou do medo que tinha de recair no alcoolismo por conta do ambiente 

de trabalho). 

“GE” teve alguns conflitos verbais com o grupo, que, embora tenham sido 

apaziguados, foram o prenúncio de sua saída, duas semanas depois. 

Curiosamente, o trem que estava criando para o projeto do parque de diversões 

apresentava uma curva bastante abrupta, como se simbolicamente anunciasse que 

algo não ia bem, e que ele mesmo estava prestes a “descarrilhar”. 

Em contrapartida, “S”, que era bastante mandão no começo do processo, 

demonstrou-se, ao longo do projeto coletivo, mais colaborativo e menos “entrão”, 
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na medida em que o próprio grupo fez com que percebesse que sua postura 

incomodava a todos. 

Ao longo das sessões, o assunto “sair da casa” ressurgia espontaneamente 

algumas vezes. “C” informou, durante uma das sessões, que sairia na mesma 

semana. O grupo pôs-se, então, a lembrar as pessoas que saíram da casa ao longo 

do semestre. Falaram do caso de “G”, que apenas saiu da arteterapia, mas 

continuava na casa, e, a esse respeito, “L” espontaneamente falou que teria saído 

pois “não aguentou a paulada da arteterapia”.  

A fala de “L” foi muito significativa e chamou a atenção para como o processo 

arteterapêutico pode ir mais fundo do que se percebe de imediato. “S” e “GE” 

falaram da “ansiedade que dá cada vez que fica mais perto de sair da casa”, 

reclamaram que ali o tempo demora muito a passar, e que, entre outras coisas, 

sentiam falta de ter relações sexuais. O grupo acabou rindo nesse momento. 

Já a saída de “R” logo na 2ª sessão do projeto coletivo foi bastante sentida 

pelo grupo. A esse respeito, “S” fez um discurso sobre a “necessidade de olhar para 

si mesmo e não se abalar com a saída do amigo, pois precisa cuidar de sua boa 

recuperação”. De fato, se por um lado essa ocorrência foi desagradável para todos, 

por outro, o grupo pareceu, a partir de então, adotar uma postura de maior união. 

Isso se evidenciou numa crise de “E”, que, bastante contrariado com a instituição, 

estava prestes a sair da casa, mas, conforme relataram alguns integrantes do 

grupo, foi convencido por eles a ficar, pelo menos, até concluírem o trabalho com 

a Arteterapia.  

Outro fator que evidenciou a união do grupo remanescente foi relatado por 

“L”, que já havia comprado a passagem para São Paulo, mas retornou à rodoviária 

para trocá-la quando percebeu que iria embarcar uma semana antes da atividade 

de encerramento do grupo de arteterapia. 

Os trabalhos deixados por “R”, “C” E “GE”, que saíram, foram prontamente 

assumidos pelos outros membros do grupo, e o desenvolvimento do projeto ganhou 

cada vez mais um caráter de unidade. Do mesmo modo, ao longo das sessões, os 

integrantes traziam alguns relatos, vivências e histórias que enfrentaram ao longo 

da vida. Esses eventos são confirmados pela observação de Silveira Filho: Um 

grupo de indivíduos vivenciando conjuntamente a crise toxicomaníaca constitui um 
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recurso extremamente valioso para poder dar continuidade a situações de tão 

profunda dramaticidade. (1995, p.57). 

 

4.5 PERFIL FINAL DO GRUPO 

 

Dos cinco remanescentes, segue abaixo um breve relato a respeito de cada 

um. 

“A”, por ser mais velho, encontrou no grupo um espaço para mostrar sua 

expertise musical com as rodas de samba. Apesar das dificuldades com atividades 

motoras mais finais, nunca se furtou em fazer as atividades propostas. Ao final do 

processo, contava ter reaberto as portas do antigo trabalho, uma padaria, na qual 

o patrão e sua família o queriam bem, e estavam felizes por voltar a ter notícias 

suas; queriam-no de volta ao trabalho. Falou sobre como a arteterapia o 

conquistou, ajudando-o a suavizar o processo de recuperação na casa, a passar o 

tempo com mais serenidade mental, descobrindo “criatividades” que nunca 

imaginara existir. 

Imagem 40: Arte Parque 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor 

“L”, ao longo das sessões, contou algumas vezes sobre a perda do contato 

familiar ocasionada pelo vício com o álcool. Afastou-se da família por vergonha. Ao 

final do processo, estava com as passagens compradas para São Paulo, por ter 

retomado o contato com um primo que mora na cidade (a família mesmo estava na 

Bahia). Disse que iria morar temporariamente com este primo para buscar trabalho 

como servente ou garçom e que, depois, iria visitar a família na Bahia. Falou muito 
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da necessidade de se manter ligado à família, ao A.A., e também à fé católica 

(descoberta no tempo do abrigo) por concluir que seriam aliados em sua nova 

etapa. Para “L”, foi muito positivo perceber e assumir essas coisas para si, pois em 

algumas sessões havia desabafado sobre o medo da recaída. Por conta desses 

desabafos recorrentes, foi sugerido a ele que observasse, dentre o que estava 

sendo oferecido como atividade na instituição e fora dela, o que poderia manter 

como prática ao sair da casa, e que o ajudaria a não ter recaída. Além disso, “L” 

trouxe também muitas recordações de sua família, memórias que o emocionaram 

e que, acredita-se, o estimularam a querer reatar os vínculos. 

Imagem 41: Arte Parque 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor 

“S”, que, desde a primeira sessão, apresentou-se muito inquieto e 

incomodado devido ao seu comportamento “intrometido e mandão”, e também 

pelas diversas atividades em que só produzia casas, demonstrou um crescimento 

intenso. Apesar da repetição das casas produzidas nas sessões, foi possível 

perceber uma evolução na estrutura das mesmas. Da primeira casa, sem porta e 

sem janela, passando pelo colorido “Barracão dos Erês”, até uma das últimas 

casas, com uma estrutura mais sólida e com dois andares. Relatou o desejo de 

rever a filha, de reconquistar sua confiança (e levá-la aos lugares bonitos que 

visitou na arteterapia), pedir desculpas à ex-mulher, firmar-se num emprego (ainda 

que não fosse de imediato como cozinheiro, conforme desejava). Queria também 
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retomar sua fé de origem (candomblé) e ter a sua vida nos eixos. “S” foi um dos 

que terminou o processo mais estruturado emocionalmente e determinado em 

relação às mudanças e conquistas que desejava obter. Pouco depois de concluir 

as sessões de arteterapia, conseguiu um emprego e mantém visitas frequentes à 

instituição. 

“E” foi uma verdadeira revelação e explosão criativa dentro do grupo, autor 

da roda-gigante e do carrossel do Parque, envolveu-se intensamente no processo 

de criação. No entanto, apesar de todo o estímulo, potência e criatividade que 

revelou ter, quando abordado sobre assuntos como a rede de sustentação, vínculos 

familiares e desejos profissionais, demonstrava-se um pouco pessimista, resistente 

com a proposta de reinserção no mercado de trabalho promovida pela casa, ao 

qual fez muitas críticas, e apegado aos tempos de sucesso do passado. Quanto à 

família, sempre dizia não ter mais parentes (numa postura bastante defensiva). 

Achou muito interessante a proposta do espaço SOL, mas colocou como desculpa 

a distância, mesmo sabendo dos auxílios oferecidos pelo projeto. Uma semana 

após o encerramento das sessões de arteterapia, evadiu-se da instituição. 

Imagem 42: Arte Parque 5 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor 

“GV”, o caçula do grupo, estava muito esperançoso em conseguir se inserir 

num programa de aprendiz de culinária. Interessou-se pela Gastromotiva e o 

programa de formação oferecido pelo Banco da Providência. Disse que ainda teria 

um mês a mais de permanência na casa, pois havia entrado um pouco depois dos 

outros na instituição. Foi possível perceber em “GV” uma mudança em relação à 

sua ansiedade e distração habituais. Observando-o nas sessões, percebe-se que 
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sempre produzia muito, de modo rápido e sem aprofundamento. O envolvimento 

com o projeto final e a necessidade de dialogar sobre a produção coletiva com os 

colegas o ajudou a equilibrar sua ansiedade. Também passou a se dedicar com 

mais esmero nas suas produções. “GV” falou muito em voltar a viver com a mãe e 

o padrasto assim que obtivesse alta, mas que não desejava ver o pai, que é 

educador social num outro lar de recuperação. 

Desse modo, pode-se considerar que, ao final do processo, verifica-se as 

seguintes transformações ocorridas no grupo: 

• O estabelecimento de vínculos afetivos entre o próprio grupo e a retomada 

de vínculos com os famíliares; 

• Melhora da autoestima dos participantes como fruto das descobertas das 

próprias potencialidades; 

• Desenvolvimento e desbloqueio, ao longo do processo, da expressão 

criativa; 

• Desenvolvimento, ao longo do processo, da capacidade de expressão 

simbólica. 

Imagem 43: Arte Parque Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor 
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Conclusões e Recomendações 

 

Observei, nesse percurso, que o processo criativo vivido na arteterapia 

permitiu aos participantes experimentarem outra faceta do arquétipo da criança 

interior, abrindo um campo de diálogo com aspectos simbólicos da Criança Divina. 

As atividades realizadas foram pouco a pouco permitindo-lhes enxergar aspectos 

diferentes da infância, entrando em contato com memórias, afetos, feridas e o 

convite para o autocuidado. Conforme citado no capítulo IV, o tema da atividade 

coletiva “Arte Parque” foi escolhido pelos participantes, e, a partir de seu 

desenvolvimento, tiveram a oportunidade de se deslocar do aspecto da criança 

perdida ou abandonada para a Criança Divina. 

Desse modo, o parque de diversões apresentou-se como indicador e 

símbolo de uma mobilização criativa diferenciada para o grupo, por meio da qual 

puderam experimentar ao máximo seu potencial expressivo, planejando, 

assumindo tarefas, discutindo questões e tomando decisões coletivas, encontrando 

motivos para a alegria, a descoberta, o prazer de construir, produtivo e revitalizador. 

O contato dos participantes com aspectos simbólicos do arquétipo da 

Criança Divina proporcionou a possibilidade de experimentar uma ruptura com o 

ciclo vicioso do círculo ritualístico e mórbido provocado pelo uso de drogas. A partir 

da experiência de criação do parque de diversões, ao final do processo 

arteterapêutico, destacando, em particular, o carrossel e a roda-gigante como 

símbolos cíclicos da Criança Divina, o grupo pôde vivenciar o contato com uma 

nova experiência arquetípica. 

A arteterapia, neste caso, revelou para os participantes uma nova 

possibilidade ritualística, por intermédio da qual, em vez do encontro com a morte, 

eles puderam, no campo simbólico, renascer em suas potências criativas, 

transformadoras, vitais e brincantes, entrando em contato com a esperança e a 

renovação, instâncias próprias do âmbito simbólico do arquétipo da Criança Divina. 

Construir o parque coletivamente, viver os desafios próprios do projeto, bem 

como os conflitos institucionais, perdas e abandonos por parte de alguns colegas 

do grupo trouxe uma possibilidade de experimentar, em meio a esses desafios, a 

união do grupo e a amizade, unidade adquirida pela persistência e motivação 
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criadora, encontrando novamente um contraponto à realidade desestruturante 

proporcionada pelo meio social do convívio com as drogas. 

Diferente do aspecto da criança perdida ou abandonada, na metáfora 

“Quando o menino dá a mão”, surge o convite para o novo, para o crescimento e a 

coragem para iniciar o amadurecimento, tão necessários ao enfrentamento da vida 

rumo à jornada heroica, que se apresenta como uma possibilidade ao passo 

seguinte na vida dos integrantes deste processo, rumo à própria individuação. 

Esta experiência reafirma a minha convicção de que a arte é capaz de dar 

sentido à vida, e que a Arteterapia é uma via efetiva para a promoção da saúde, 

criatividade e bem-estar emocional, espiritual e social para todos. 

Por fim recomenda-se a ampliação do estudo sobre o tema da criança divina 

e de outras imagens míticas benéficas em estratégias arteterapêuticas nas clínicas 

de recuperação, e também em trabalhos de arteterapia de longa duração, com este 

ou outros públicos. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA FINAL COM OS PARTICIPANTES 

 

 

Entrevistado: “E” 

 

1. Qual atividade de que mais gostou? Por quê? 

R.: A atividade que eu mais gostei foi fazer um designer na tela, tipo tricô... Porque 

foi coisa que eu já tinha trabalhado com costura, fazendo montagem de brinquedos, 

né?! Na costura... Então eu me identifiquei muito com esse tipo de material, que no 

caso se tivesse tela mais ampla, dava para fazer um designer maior, né!? Poderia 

ficar mais bacana... então eu acho que foi o material que eu mais me identifiquei 

para trabalhar, que eu gostei. 

 

2. Qual a atividade de que menos gostou? Por quê? 

R.: Olha me passaram um dia ai... um tipo de material chamado argila, algo 

parecido do gênero que eu não gostei nenhum pouco, eu vi que ela se desfazia na 

mão... então foi esse material que eu não gostei muito de ter trabalhado. 

 

Perguntei: E aquela sereia de argila que você fez? 

R.: O material era bom, o material era bom, então deu para trabalhar bem com ele... 

e ai eu gostei desse material, eu gostei de trabalhar, pois eu vi que dá para fazer 

bastante coisa bacanas com ele. 

 

3. Você acha que mudou por causa desse trabalho? Em quê? 

R.: Eu acho que ele me ajudou no meu tratamento que eu to aqui na Casa de 

Bethânia aqui... Né? Tratando a minha dependência química... e a gente tem muitos 

fatores aqui... que a gente não gosta, que é muitos “não” que a gente recebe...  E 

isso deixa a gente um pouco abalado, afeta o nosso sistema nervoso... e eu acredito 

que com esse tipo de serviço aqui, desse tipo de aula... ela... coloca a nossa mente 

mais tranquila e a gente consegue passar por alguns dificuldade dentro da casa... 

é trabalhando com essa arteterapia, né? Que deixa a gente mais tranquilo. É isso. 

 

4. Alguém disse que você mudou? Por quê? 

R.: Algumas pessoa da casa, uns colegas falam que não sabia que eu era assim... 

criativo, né? 

 

5. Se você for contar para alguém o que acontece aqui, como contaria? 
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R.: Eu acho que eu acredito que, uma coisa que eu tinha comigo, né? E não sabia 

que poderia, né? Tê um dom assim diferenciado, de tá, é... fazendo alguma coisa 

que eu nunca trabalhei antes, montando uma coisa que eu nunca tinha feito, ne? 

Alguma agilidade que eu to vendo que eu tenho e não sabia que tinha. É isso. 

 

Entrevistado: “S” 

 

1. Qual atividade de que mais gostou? Por quê? 

R.: A atividade que eu mais gostei foi a da costura, na tela, né? Porque... eu me 

identifiquei muito com ela, além de eu fazer a minha casa, né? Minha casa é na 

tela, tudo é na tela... e... é um material que me surpreendeu bastante, né? E eu 

posso dizer que quem pegar para poder fazer vai aprender rápido e fácil, só vai 

depender da força de vontade da pessoa, eu como tive essa boa força de vontade, 

aprendi, demorei a aprender, mas aprendi. 

 

2. Qual a atividade de que menos gostou? Por quê? 

R.: A atividade que eu menos gostei foi com a argila, tem um tipo de argila que a 

gente começa a fazer e ela começa a ficar esfarelada, e eu não gostei muito de 

trabalhar com a argila não. 

 

3. Você acha que mudou por causa desse trabalho? Em quê? 

R.: Me mudo muita coisa, principalmente nessa arteterapia, que se não fosse a 

arteterapia num taria nem aqui na Casa de Bethânia, que é uma casa de instituição 

para dependentes químicos e, eu gostei muito de poder participar, né.. do... A gente 

se encontramos, né?! Nas artes... Podemos passear para ver o que que é uma 

arteterapia, o que que uma arteterapia pode fazer pela gente, né? E eu gostei dessa 

parte, uma parte bem florestal, uma parte de fazer um parque que eu nunca 

imaginaria de estar fazendo um Parque para a Exposição da ASAB e vamos 

continuar, né? Seguindo em frente, vamos ver o que que vai dar. 

 

4. Alguém disse que você mudou? Por quê? 

R.: A minha Técnica (psicóloga da instituição que o acompanha) já percebeu que 

eu mudei um pouco na.. na... em algumas partes, e eu me identifiquei com essas 

mudança, e expliquei para ela que o que me mudou foi a arte, de eu poder saber o 

que que é fazer uma arteterapia. 

 

5. Se você fosse contar para alguém o que acontece aqui, como contaria? 

R.:  O que eu poderia explicar para a pessoa o que é uma Arteterapia... A pessoa 

vai chegar para mim ”e ai como é que se faz uma arte?”, e eu vou poder saber 

explicar, se expressar, saber falar, né, para a pessoa como se faz... É como eu falo 
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pro jesus, né? Jesus é o nosso professor. Aqui aconteceu só coisas boas, o grupo 

começou com 12 e terminaram com 5, e muitos querem, mas poucos conseguem. 

 

 

Entrevistado: “GV” 

 

1. Qual atividade de que mais gostou? Por quê? 

R.: Argila. É um material bom de se trabalhar. Quando eu trabalho com argila meu 

pensamento vai longe, me ajuda muito no meu tratamento, mexendo com argila. E 

foi bom. 

 

2. Qual a atividade de que menos gostou? Por quê? 

R.: A que eu menos gostei foi a que costura (tecelagem). Eu não me adaptei a ela 

não, pa tu vê eu nem consegui fazê. Eu num me dei bem. Não me senti bem 

fazendo. 

 

3. Você acha que mudou por causa desse trabalho? Em quê? 

R.: Mudou muito. Me ajudou muito. Ajudou muito meu processo aqui na casa. 

Mudou meu jeito de ser... do jeito que eu era antes... Mudou muita coisa! Eu não 

tinha paciência com nada, era muito estourado... Qualquer coisa que falassem 

comigo eu me estourava, agora eu estou mais calmo. 

 

4. Alguém disse que você mudou? Por quê? 

R.: Quem disse que mudou foi minha mãe. Disse que eu mudei muito, que eu estou 

mais calmo, mas paciente, que antes eu não era paciente. Só isso... 

 

5. Se você fosse contar para alguém o que acontece aqui, como contaria? 

R.:  Conta? Eu falaria que eu trabalhei muito com argila, pintura... Negócio de 

crouchê (que eu não gostei). Ia conta isso, que é muito bom... Melhor ainda é 

quando vamos pro passeio, é a melhor parte... Ver filme com pipoca... Arteterapia 

é uma coisa boa, faz bem para a pessoa... É só isso... 

 

 

 

Entrevistado: “A” 

1. Qual atividade de que mais gostou? Por quê? 

R.: O parque e a roda gigante, porque foi o que... muita consciência para fazer, 

muita calma, e muita... assim... o cara que fez isso ai foi muito sábio para fazer isso 

ai. Eu gostei muito do parque de diversão. 

 

2. Qual a atividade de que menos gostou? Por quê? 
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R.: Não gostei do meu. Eu fiz uma sinuca, mas dentro de um parque, mas o parque 

não tem sinuca... ai eu inverti tudo. Botei um palhaço de boca aberta e uma bola 

para ser jogada na boca do palhaço. Ai ficou melhor. 

 

3. Você acha que mudou por causa desse trabalho? Em quê? 

R.: É... sim... Eu me encontrava parado e a cabeça não tinha pensamentos do que 

eu queria fazer, e isso ai já trouxe o que? A gente pensar melhor o que a gente vai 

fazer quando sair daqui, descontrai o nosso corpo, descontrai a nossa mente, da 

mais empolgações a gente, as coisas, distrai o nosso cérebro. É uma coisa boa, é 

um distraimento bom. Foi muito bom para mim... Eu não sei como eu cheguei aqui... 

eu cheguei aqui, entrei ali... vi vocês batendo (se referindo a roda de samba), e num 

sei quem falou... “Oh! Quindim! Bota o Quindim! Bota o Quindim!” Mas eu não sabia 

o que era a Arteterapia. E vou dizer para você, nos primeiros dias eu achei chato 

para caramba. Meu Deus aonde eu fui me meter...! Agora vou ter que ir todas as 

quartas-feiras... (risos) Ai depois eu fui me apegando, me apegando, me acostumei 

e falei; que nada meu amigo, é aqui que eu vou, que a hora passa rapidinho. (risos) 

Ai me apisoei. E se tiver outro eu quero participar. Achei muito legal mesmo. 

Contagia muito. Se eu to na rua não ia ter nada disso. 

 

4. Alguém disse que você mudou? Por quê? 

R.: Falam. A “LC” é uma (se referindo a uma educadora da casa) que fala: ‘ ‘A’ 

como você tá mudado...’E até as pessoas na rua mesmo, fala como eu to mudado, 

que eu to com outra aparência. Ai eu falo para as pessoas, porque nós faz aqui 

entre nós todas as terapias. Vão lá que vocês vão gostar de ver isso lá! Digo pra 

eles. 

A arteterapia foi muito significante para mim, moveu muito a minha mente! 

 

5. Se você fosse contar para alguém o que acontece aqui, como contaria? 

R.: Eu contaria assim: cara, fui parar em uma casa de recuperação, que lá eu 

aprendi muitas coisas, que eu achava que se ficasse aqui como vocês, eu não ia 

aprender o que eu vi aqui. Lá é muito bom e tem muito para aprender, só não 

aprende quem não quiser. Lá tem muita coisa boa, tudo que vocês vê lá, foi tudo 

criado por nós internos lá oh! É só cada um de nós tomar uma criatividade de se 

fazer o que nós faz, que a gente tem a responsabilidade de continuar fazendo 

depois (se referindo a rede de sustentação). 

 

Entrevistado: “L” 

 

1. Qual atividade de que mais gostou? Por quê? 

R.: Eu gostei de trabalhar a atividade com a argila. Foi muito bom. È um 

trabalho mais fácil assim de... de se dá! Gostei muito. 
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2. Qual a atividade de que menos gostou? Por quê? 

R.: A que eu menos gostei foi bordado. Aquilo ali eu não me dei muito bem 

não, mas eu tentei fazer alguma coisa. Eu pensei em fazer uma letra com uma 

perna e a linha ia para o outro lado. Não deu muito certo não. 

 

3. Você acha que mudou por causa desse trabalho? Em quê? 

R.: Ah, mudou muita coisa. Mudou bastante. P, fiquei mais alegre! Antes eu 

andava assim pelos cantos... agora eu sei mais. Hoje eu vi os trabalhos que a gente 

fez... e pô, vi que ficou show de bola. Eu nunca tinha feito essas coisas não, eu 

nem sabia o que era arteterapia, e agora eu to mais interado. 

 

4. Alguém disse que você mudou? Por quê? 

R.: A assistente social falou que eu mudei, que eu estou mais... mais... antes 

eu era mais tímido e agora eu to menos. 

 

5. Se você fosse contar para alguém o que acontece aqui, como contaria? 

R.: Eu contaria que durante esse seis mês eu gostei muito e que foi muito 

bom trabalhar com você aqui. Porque eu num imaginaria que eu ia fazer assim 

tantas coisas que viesse assim na minha cabeça... Pensei algumas coisas que eu 

vivi na Bahia e tal... Foi muito bom para mim... eu contaria coisa bacana! 
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