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RESUMO 

 

 

Este trabalho, originado do processo de individualização da autora e do estágio para 

conclusão do curso de especialização em Arteterapia com crianças do abrigo Casa 

do Caminho, na cidade do Carmo, teve como objetivo revelar os benefícios da 

Arteterapia na vida de crianças que vivenciam a ausência de cuidado, atenção, amor 

e afeto familiar. Foi utilizado como metodologia a pesquisa com o público alvo do 

estágio e referências bibliográficas no campo da Arteterapia e da abordagem 

junguiana. Foi verificado que as crianças que participaram do processo 

arteterapêutico conseguiram conhecer, reconhecer e transformar suas frustrações, 

repressões, angústias, baixa-estima e solidão através das imagens expressadas em 

diversas modalidades artísticas. Assim, este estudo pretende colaborar para que 

outros grupos como este consigam ter acessos à experiências transformadoras que 

levem ao encontro de um fortalecimento emocional e psíquico através da Arte. 

 

 

Palavras-chave: Arteterapia – criança – afeto familiar – situação de acolhimento –

criatividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ABSTRACT 

 

 

This work, originated from the individualization process of the author and the 

internship for the completion of the specialization course in Art Therapy with children 

from the shelter Casa do Caminho, in the city of Carmo, has the main objective to 

reveal the benefits of Art Therapy in the lives of children who experience absence of 

care, attention, love and family affection.  It was used as methodology the research 

with the target groups of the internship and bibliographical references in the field of 

Art Therapy and Jungian approach.  It was found that the children who participated in 

the art therapy process were able to know, recognize and transform their frustrations, 

repressions, anxieties, low self-esteem and loneliness through the images expressed 

in various artistic modalities.  Thus, this study intends to collaborate so that other 

groups like this one can have access to transformative experiences that lead them to 

an emotional and psychic strengthening through Art. 

 

 

Keywords: Art therapy - child - family affection - childcare – creativity. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

A minha trajetória de encontro com a Arteterapia começou com a separação 

física de meu pai, após sua morte em 2014. A sua ausência inesperada me levou ao 

encontro de uma dor profunda: continuar a viver sem o afeto, a proteção, o carinho e 

o amor paternal. Neste momento me vi de frente com uma criança interior 

desesperada por se tornar órfã. Foi então que iniciei uma longa jornada com um 

médico e terapeuta de florais que me segurou pela mão, me abraçou e me acolheu. 

Foi neste momento que fui convidada para uma linda jornada de superação.  

Com ele aprendi muita coisa sobre individuação, autoconhecimento, auto amor, 

auto perdão, entre outras ferramentas que me ajudaram a seguir a viagem em alto-

mar sem a âncora que me fazia sentir tão segura e protegida nesta vida – meu pai. 

Nossas conversas eram profundos mergulhos internos, onde o retorno a superfície 

me permitia sempre sair daquele consultório me sentindo um pouco mais leve e 

corajosa do que antes. De mergulho em mergulho fomos trabalhando todas as 

questões que aquele contexto me levou a vivenciar. Mas, além da superação da dor 

relacionada ao luto, ele me fez perceber um incômodo que havia surgido em mim: 

entender melhor as questões que atormentam a mente humana, e uma vontade 

enorme de buscar um novo curso que me completasse enquanto profissional e 

pessoa.  

Fui percebendo nos nossos últimos encontros que o foco das nossas 

conversas havia mudado e que, como ele dizia, “eu precisava voar sozinha”. Foi 

então que, no nosso último encontro, ele me deu uma folha e pediu que eu anotasse 

sete frases para tentar lembrar e praticar diariamente. Essas frases foram as 

seguintes: 1- Fazer Arte. 2- Ouvir o próprio corpo. 3- Aceitar que pode ser diferente. 

4- Prestar atenção nos sonhos. 5- Suportar a solidão. 6- Permanecer no aqui e 

agora. 7- Perceber as próprias emoções. Após escrevê-las, eu lhe perguntei se 

poderia tratá-las como uma espécie de mantras e ele respondeu-me que se eu me 

sentisse bem, que assim eu o fizesse.  

Saí daquela consulta com a imagem na minha cabeça de um quadro escrito e 

pintado à mão com todas aquelas frases o qual colocaria na minha sala para reler 

todos os dias e com uma vontade enorme de buscar um curso onde pudesse 

estudar mais sobre o universo da psique humana.  Procurei cursos de graduação em 
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psicologia, mas infelizmente ainda não era possível. Neste momento, lembrei da 

primeira frase anotada em um pedacinho de papel durante aquela última sessão 

terapêutica que dizia: “Fazer Arte!” Decidi então voltar a escrever, a criar, a guardar 

imagens e a procurar relacioná-las aos meus sentimentos.  

Meu sonho de ampliar os estudos não parou e pensei em juntar os dois 

saberes que há muito me interessavam: Arte e Psicologia. Foi então que surgiu a 

ideia de fazer o curso de Arteterapia na Pomar, em meados de 2017. 

Desde quando iniciei a pós em Arteterapia, voltei a Fazer Arte com frequência, 

o que me trouxe de volta o prazer pela vida e pelo encontro comigo mesma. Entre os 

vários trabalhos artísticos que pude experimentar o contato com imagens internas, 

durante a disciplina de Identidade Cultural, consegui pintar e bordar com minhas 

mãos o estandarte da minha própria identidade. Assim que a professora orientou 

que construíssemos um estandarte nosso, a imagem que logo emergiu foi aquela 

que estava na minha memória há quase um ano quando recebi alta do meu 

terapeuta. Então, bordei aquelas frases e outras mais que foram surgindo durante 

meu caminhar por esta nova fase, tais como: 1- Mergulhar profundamente em si. 2- 

Buscar a paz. 3- Entregar aos próprios propósitos. 4- Ser tolerante, paciente e 

resiliente. 5- Ser verdadeiro e livre. E, o conjunto destas frases que afetaram este 

meu processo de individuação foi “enformado” então no estandarte a seguir. 

 
Imagem 1 – Estandarte-Identidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acervo Pessoal da Autora 
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Imagem 2 – Detalhes do processo de criação 

 
Acervo Pessoal da Autora 

 

Além desta trajetória pessoal, de encontro com a criança interior que habita em 

mim e, que, ao se tornar órfã, se deparou com a necessidade de mergulhar num 

processo de individuação e transformação da própria história, o interesse pela 

pesquisa surgiu do meu atravessamento com as crianças que vivem sem os seus 

pais no abrigo Casa do Caminho, no município do Carmo (RJ), durante o estágio 

necessário para a conclusão do curso de pós-graduação em Arteterapia da Pomar. 

Estar com aquelas crianças que vivem longe do carinho, cuidado e afeto de 

seus pais me afetou de muitas formas, e me impulsionou a conhecer maneiras de 

ajudá-las a enfrentar esta ausência do afeto familiar em suas vidas.  

Assim, esta pesquisa tem como finalidade apontar contribuições da Arteterapia 

para a promoção da saúde psíquica de crianças em situação de acolhimento que 

sofrem a falta do afeto familiar. Neste sentido, este estudo busca responder como a 

Arteterapia pode auxiliar essas crianças expostas à ausência afetiva familiar a se 

fortalecerem, e a conseguirem transformar suas histórias positivamente. 

 Por meio desta pesquisa, pretende-se apontar métodos e estratégias que 

comprovem a eficiência da Arteterapia como tratamento complementar para a saúde 

e qualidade de vida de crianças em situação de acolhimento. Além disso, ao ser 

detectada a presença de sinais de transtornos de risco, como a depressão, mostrar 
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como o contato com a Arteterapia é capaz de cuidar e curar as questões que 

passam essas crianças.  

Propondo a oferta da saúde psíquica, da qualidade de vida, bem-estar, e o 

tratamento de sintomas depressivos às crianças de abrigos, através do contato com 

suas imagens internas em atividades arteterapêuticas, este estudo investiga os 

benefícios da Arteterapia para o desenvolvimento psíquico e emocional de crianças 

em situação de acolhimento, que vivenciam a ausência do afeto familiar. Oportunizar 

às crianças assistidas por estas instituições o acesso às propriedades 

arteterapêuticas, de forma a potencializá-las em suas capacidades criativas, 

proporcionando-lhes autoconhecimento, desenvolvimento da autoestima, 

fortalecimento dos vínculos afetivos e superação dos desafios que lhes são 

apresentados pela vida.  
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Imagem 3 – Quem vai caminhar comigo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://santospedro.com.br/wp-content/uploads/2017/04/pai-e-filho-248-750x375.jpg 
Acessado em: 05/08/2019 

 
Ninguém pode levar ninguém além do lugar que conseguiu chegar. 

                                          JUNG 

 

O olhar para a infância de forma cuidadosa, respeitosa, atenciosa e 

comprometida é assunto de muitas pesquisas nas áreas da saúde, assistência, 

educação, porém, conforme verificado nesta pesquisa, este olhar é relativamente 

novo na história da humanidade. A infância, assim como as peculiaridades desta 

fase da vida, enfrenta muitos desafios há longa data. Nas últimas décadas deste 

milênio o cenário parecia estar mudando, e apesar de todas as adversidades 

oriundas do sistema capitalista, os direitos e atenção à infância começaram a ser 

garantidos de forma mais efetiva. Entretanto, devido a diversos fatores sociais, 

econômicos e políticos, sabe-se que muitas crianças ainda se encontram em 

situações de vulnerabilidade social, que acabam levando ao rompimento com o 

vínculo familiar, uma vez que vivem distantes do carinho, do cuidado e do afeto 

indispensável para um desenvolvimento sadio e pleno. Suas questões e angústias 

advindas deste contexto nem sempre são possíveis de serem expressas e ouvidas 

na sociedade.  

http://santospedro.com.br/wp-content/uploads/2017/04/pai-e-filho-248-750x375.jpg
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Com o propósito de contribuir para o enfrentamento da problemática acima 

citada, o objetivo geral desta pesquisa é verificar os benefícios que a Arteterapia 

pode proporcionar às crianças que experienciam a falta de afeto familiar.  

Desta forma, através do processo arteterapêutico, estas crianças poderão 

alcançar um encontro mais profundo com suas questões internas e se fortalecerem 

para o enfrentamento desta ausência afetiva, desenvolvendo o autoconhecimento, a 

autoestima e a capacidade de transformação das emoções decorrentes deste 

contexto.  

A questão de estudo da presente pesquisa é, portanto, tentar desvendar de 

que modo a Arteterapia pode auxiliar crianças vítimas de ausência afetiva familiar a 

lidarem com as emoções decorrentes deste contexto.  

Esta pesquisa, dividida em quatro capítulos, é baseada em pressupostos do 

modelo bibliográfico de pesquisa, ilustrada por alguns aspectos do trabalho 

arteterapêutico realizado com um grupo de crianças, que vivem em situação de 

acolhimento.  

O primeiro capítulo faz uma relação entre Jung e a Arteterapia, para 

estruturar o entendimento da Arteterapia com a abordagem junguiana. Inicialmente 

apresenta-se a vida de Jung, assim como sua experiência pessoal e clínica com a 

psicologia, tecendo assim interfaces entre a Arteterapia e a Psicologia Analítica, 

proposta por ele. Em seguida, é apresentada uma conceituação sobre a Arteterapia, 

suas principais modalidades terapêuticas e a importância do profissional 

arteterapeuta. Finalizando com um breve resumo sobre o caminhar da psique, 

elaborando um foco maior ao tratamento analítico defendido por Jung. 

O segundo capítulo discute sobre a criatividade e os processos criativos, 

sobretudo no público infantil, como eixo do processo terapêutico. Ele faz uma breve 

contextualização histórica sobre criatividade, apresentando definições e 

conceituações sobre esta importante habilidade humana. Explora os aspectos 

característicos da pessoa criativa. E, por fim, apresenta a criatividade como mola 

motriz do processo arteterapêutico, fazendo um recorte específico para o trabalho 

com crianças.  

No terceiro capítulo organizou-se um estudo sobre a infância, mais 

especificamente, sobre a infância de crianças em situação de acolhimento. A 

princípio é discutido o significado do que é ser criança, trazendo as contribuições do 

olhar de Jung e outros estudiosos de base junguiana para o assunto. Trabalhou-se 
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também o direito de ser criança, sobretudo com as recentes legislações que foram 

fundamentais para muitos avanços, como a Declaração Universal dos Direitos das 

Crianças e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O capítulo trouxe também um 

estudo sobre as mãos responsáveis por cuidar das crianças brasileiras ao longo dos 

séculos, a partir da pesquisa bibliográfica sobre o trabalho de Irene Rizzini e 

Francisco Pilotti a respeito da “Arte de Governar Crianças”, realizado em 2011. 

Concluindo, o capítulo aborda a institucionalização infantil no Brasil, conceituando o 

termo “abrigo” e apresentando propostas para trabalhar as situações de risco 

vivenciadas pelas crianças institucionalizadas e propiciar a elas um desenvolvimento 

psíquico mais saudável. 

Por fim, o quarto capítulo, traz a casuística observada no estágio para 

conclusão de curso em Arteterapia realizado com crianças abrigadas na Casa do 

Caminho, no município do Carmo, interior do Estado do Rio. Primeiramente, é feito 

um breve relato sobre a instituição pesquisada. Após este momento, o capítulo 

apresenta o trabalho desenvolvido inicialmente com sete integrantes, e que se 

reduziu e se manteve, na maior parte do processo com apenas três crianças, 

recebendo este grupo específico um destaque neste estudo. Por fim, o capítulo 

revela os ciclos desenvolvidos durante o estágio: diagnóstico, de estímulos 

geradores e de processos autogestivos. Ao final do processo, observou-se uma 

mudança de perfil do grupo, no que diz respeito aos seus aspectos psíquicos e 

emocionais. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 JUNG E A ARTETERAPIA  
 

Imagem 4 – O caminho da Arteterapia 

 
Disponível em: https://poesiaspreferidas.wordpress.com/2016/02/01/o-direito-ao-delirio-eduardo-

galeano/  Acessado em: 10/07/2019 
 

 
Se a gente cresce com os golpes duros da vida, 

também podemos crescer com os toques suaves na alma. 
Cora Coralina 

 
1.1 JUNG E A ARTETERAPIA 
 

1.1.1 A vida de Jung  

Esta monografia pretende apresentar alguns detalhes da vida e obra de Carl 

Gustav Jung. Autor de profunda complexidade, foi um menino “introvertido e 

sensível”, e um “homem criativo”, conforme caracterizou GRINBERG, e tornou- se 

um médico suíço que se aventurou numa fascinante jornada em busca do 

conhecimento acerca da psique humana e do autoconhecimento. Discípulo de 

Sigmund Freud, pai da Psicanálise, Jung deixou uma grande obra a todos os 

interessados em percorrer pelos mistérios da vida. Só a coleção de sua obra básica 

conta com um total de 18 volumes. Fora a importante contribuição de: “O Livro 

https://poesiaspreferidas.wordpress.com/2016/02/01/o-direito-ao-delirio-eduardo-galeano/
https://poesiaspreferidas.wordpress.com/2016/02/01/o-direito-ao-delirio-eduardo-galeano/
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Vermelho”, “O desenvolvimento da personalidade”, “O homem e seus símbolos”, 

“Memórias, sonhos e reflexões”. De acordo com estudiosos da teoria junguiana, 

como Grinberg e Silveira, este importante legado deixado por Jung originou-se na 

própria vida dele e, especificamente, nas imagens, sonhos e fantasias (presentes 

em seus textos) que simbolizavam significados que, ao longo dos anos foi 

traduzindo e servindo-se deles para a construção de um mapeamento acerca do 

desvendar do inconsciente, e da relação deste com a consciência humana. No livro 

O homem criativo, Grinberg explicita esta ideia: 

 

Os textos de Jung são povoados de imagens, fantasias e sonhos, a maior 
parte dos quais experienciados e vividos por ele. Seus escritos expressam 
sua própria vida. Os livros nascem de experiências interiores e, como ele 
próprio afirmou, representam a elaboração de um período profundo e 
criativo da crise psicológica em que esteve mergulhado dos 37 aos 42 anos 
de idade. (GRINBERG, 2017, p. 11). 

   

De acordo com Silveira, em 1909 ocorreu um fato decisivo na carreira de Jung 

que o libertou dos “preconceitos científicos” que o atrapalhavam de certa maneira, 

quando pediu demissão do cargo de psiquiatra de Burghölzli, onde iniciou sua 

carreira médica assim que formou em 1900. Anos depois, em 1913 abandonou a 

carreira universitária. A partir deste período há o surgimento de uma nova fase na 

vida de Jung, fase de decisiva contribuição para a fundamentação eficaz ao trabalho 

da Arteterapia. (SILVEIRA, 1981, p. 12).  

O subitem a seguir mostrará estas experiências vivenciadas por Jung tanto 

com ele próprio, quanto com seus pacientes. 

 

1.1.2 A experiência pessoal e clínica de Jung com a psicologia 

O campo da Arteterapia tem como uma de suas principais fundamentações 

teóricas a psicologia analítica. Para adentrar na teoria junguiana que fundamenta o 

processo de terapia através de imagens e símbolos expressados artisticamente, faz-

se necessária a compreensão do intenso percurso desenvolvido por Jung no âmbito 

da psicologia para desvendar o universo do inconsciente durante sua própria 

existência.   

Com relação aos mergulhos que fez ao inconsciente de seus clientes, Jung 

acreditava que “o indivíduo podia organizar seu caos interior por intermédio da arte 

expressiva” [...] Desta forma ele “passa então a convidar seus pacientes a pintar e 
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desenhar seus sonhos e angústias, inaugurando a utilização desta prática no 

contexto clínico. ” (MACIEL; CARNEIRO, 2012, p. 33). 

A fim de compreender a imersão de Jung no próprio inconsciente, o autor 

escolhido para esta fundamentação será Luiz Paulo Grinberg, analista junguiano, 

que descreve alguns aspectos da “descida ao inconsciente” vivenciada pelo médico 

suíço. Segundo Grinberg, de forma responsável, e com a consciência mantida 

“íntegra e observante”, Jung decidiu fazer um mergulho profundo no mundo 

inconsciente e em suas imagens. A experiência na clínica Burghölzli (Suíça), onde 

Jung pode perceber nos clientes doentes com quem convivia diariamente, uma 

importante fonte de imagens e sintomas, além do seu saber intuitivo, que foram 

direcionamentos que o advertiram aos perigos da busca pelo seu método próprio de 

investigação do inconsciente. (GRINBERG, 2017, p. 51). 

Nise da Silveira, afirma que este período de mergulho ao mundo inconsciente 

vivido por Jung foi marcado por “intensas experiências interiores”, “sonhos 

impressionantes” e “visões”. A autora sintetiza claramente o que foi este processo 

experimentado por Jung: 

 

Jung decidiu-se a aceitar que as imagens do inconsciente emergissem. 
Pareceu-lhe que a melhor solução seria esforçar-se por decifrar-lhes o 
sentido, mantendo a consciência sempre vigilante e não perdendo o contato 
com a realidade exterior. Foi através da interpretação de seus sonhos e 
experiências internas que Jung chegou à descoberta de um centro profundo 
no inconsciente, centro ordenador da vida psíquica e fonte de energia. 
Atento aos fenômenos que se desdobravam no íntimo de si próprio, 
apreendeu o fio e a significação do curso que tomavam, verificando que 
outra coisa não acontecia senão a busca da realização da personalidade 
total [...] (SILVEIRA, 1981, p. 13). 

 

De acordo com estes estudos apontados acima, foi possível perceber que 

nesta experiência psicológica pessoal vivenciada por Jung durante suas descidas ao 

inconsciente, ele encontrou alguns temas importantes para o seu autoconhecimento, 

que classificou como arquétipos (temas simbólicos universais que se repetem em 

todos os indivíduos) e que o ajudaram a passar por um processo de transformação 

psíquica. Tal processo parte de um “centro regulador e coordenador da nossa vida 

psíquica” chamado Self (Si-Mesmo). Além disso descobriu também que este 

processo de desenvolvimento psíquico tem como meta a realização de nossa 

totalidade como seres no mundo, ao que chamou de processo de Individuação. 

(GRINBERG, 2017, p. 55). 
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Este processo de individuação, é o caminho a ser percorrido no trabalho 

arteterapêutico como descrito no item seguinte. 

 

1.1.3 Interfaces entre Arteterapia e Psicologia Junguiana  

Através do processo de individuação proposto por Jung em suas experiências 

pessoais e daquelas que estabeleceu com seus pacientes na clínica em que atendia 

na Suíça, descritas anteriormente, surge um luminoso caminho para a terapia 

através da Arte.  

Portanto, conforme afirma Maciel e Carneiro, existem “diálogos criativos entre a 

psicologia junguiana e a Arteterapia” e estes permitem: 

 

[...] pensar a Arteterapia como a ação (fazer artístico) de juntar partes para 
servir a uma divindade, que aqui pode ser entendida metaforicamente como 
servir ao nosso deus interno, ao sagrado em nós, nosso Self, conceito 
junguiano referente à nossa essência [...] Fazer Arteterapia é criar, agir, 
articular a fim de religar as partes da sua alma, em busca de completude. 
[...] Só inteiros, podemos estar saudáveis, curados, em paz. Aquilo que é 
inteiro é pleno, sagrado, perfeito. (MACIEL; CARNEIRO, 2012, p. 24). 

 

Para a Arteterapia com abordagem junguiana, nós, seres humanos ao 

buscarmos o autoconhecimento, a nossa completude nos deparamos com os 

símbolos que nos orientam durante o caminhar natural pela vida. Símbolos estes 

que vem do nosso Self, nosso centro de saúde, equilíbrio e harmonia, onde habita a 

nossa essência, como já mencionado anteriormente. E, durante nossas vidas 

buscamos reconhecer este self, compreendê-lo e respeitá-lo. Para chegar a esta 

conclusão, Jung visitou muitos lugares diferentes, detectando a presença e a 

valorização dos símbolos em todos eles. Percebeu então que a Arte seria o caminho 

fundamental para propiciar o surgimento destes símbolos. 

Nesta direção, Philippini, em seu texto Universo Junguiano e Arteterapia nos 

explica como ocorre essa relação íntima entre Jung e a Arte: 

 

Em Arteterapia com abordagem Junguiana, o caminho será fornecer 
suportes, materiais adequados para que a energia psíquica plasme 
símbolos em criações diversas. Estas produções simbólicas retratam a 
psique em múltiplos estágios, ativando e realizando a comunicação entre 
INCONSCIENTE e EGO. Este processo colabora para a compreensão e 
resolução de estados afetivos conflituados, favorecendo a estruturação, a 
expansão da personalidade através da criação. Estes símbolos, presentes 
nas criações plásticas, poderão estar também presentes nas imagens 
oníricas e até mesmo no próprio corpo, através de alterações no 
funcionamento do organismo, gerando as chamadas “doenças criativas” que 
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indicam a urgente necessidade de reflexão e transformação de padrões de 
funcionamento psíquico. (PHILIPPINI, 1995, p.1). 

 

Desta maneira a Arteterapia, por meio de seu profissional, o arteterapeuta, atua 

como ferramenta facilitadora do processo de encontro do indivíduo com seus 

símbolos indicadores do Self, através da oferta de diversos materiais e técnicas que 

levarão este indivíduo à uma profunda jornada de transformação e individuação. E, 

por serem inúmeras as possibilidades que estes materiais apresentam, isto acaba 

atendendo a individualidade de cada Ser Criativo1, pois uma vez estimulado o 

indivíduo conseguirá desbloquear e tornar consciente os símbolos que habitam sua 

sombra, ou seja, os símbolos que foram rejeitados durante seu caminhar pela vida. 

E, dialogando com estes símbolos rejeitados e seus aspectos a serem 

compreendidos e transformados, através do processo arteterapêutico, poderá 

expandir sua estrutura psíquica. 

A partir das estratégias arteterapêuticas utilizadas pelo facilitador, o indivíduo 

poderá compreender melhor os significados existentes em cada símbolo, 

proporcionando sentimentos de realização e plenitude. 

Logo, conforme trata Philippini, o arteterapeuta “com materiais expressivos 

diversos, treinamento adequado e disponibilidade interna” tem “a bagagem pronta 

para a fascinante jornada de caminhar ao lado dos que buscam a si mesmos”. 

(PHILIPPINI, 1995, p.2.). E, a cada símbolo revelado e transformado propiciado pelo 

processo de criação do indivíduo a quem o arteterapeuta doa sua disponibilidade 

enquanto facilitador, este pode perceber a transformação do outro e de si mesmo. 

No volume 16 da obra completa de Jung que aborda “A prática da 

psicoterapia”, o autor nos afirma que “na relação médico-paciente, há, no fundo, dois 

sistemas psíquicos que se inter-relacionam. [...] o relacionamento médico-paciente 

tem que ser um processo dialético”. (JUNG, 2013, p. 19). Desta forma, favorecendo 

a efervescência das imagens simbólicas do Self à superfície materializável das 

múltiplas expressões artísticas, e sua posterior conscientização e transformação em 

significados que gerem ao cliente mais saúde e equilíbrio, o arteterapeuta tem em si 

um sistema que também será alterado durante este processo. Conforme simbolizado 

na imagem a seguir por duas figuras que caminham juntas, mirando e refletindo 

                                                 
1 Ser Criativo = “Ser fazedor, [...] ser formador [...] capaz de estabelecer relacionamentos entre os 
múltiplos eventos que ocorrem ao redor e dentro dele. Relacionando os eventos, ele os configura em 
sua experiência do viver e lhes dá um significado. ” (OSTROWER, 1987, p.9). 
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sobre suas formas, localizadas ao longe, a serem transformadas e iluminadas, o 

relacionamento entre terapeuta e paciente precisa se fundamentar nesta inter-

relação saudável e equilibrada, na qual sabe-se que ambos os sistemas serão 

transformados após o final desta jornada.   

 

Imagem 5 - Jornada de Sistemas em transformação 

 
Disponível em: http://academiadopsicologo.tempsite.ws/uploads/2016/03/exclusivo-assinantes-

artigos-internacionais3.jpg 
Acessado em: 17/08/2019 

 

Portanto, trata-se de uma incrível e fascinante jornada vivenciada por estes 

dois sistemas: indivíduo (s) disponível (eis) a sua autotransformação e indivíduo 

disponível a caminhar lado a lado, gerando uma relação de confiança, cuidado e 

respeito àquele que busca na Arte o caminho para a cura de si mesmo. Como nos 

ilustra clara e cuidadosamente, Philippini: 

 

Trata-se de um caminho feito de cores, de formas, de significados, por onde 
passam lembranças, desejos, medos, rancores, afetos e esperanças. Este 
caminho as vezes é longo e divertido, as vezes triste e sombrio, as vezes 
cheio de obstáculos, obrigando a recuos e paradas. Por ele caminham 
viajantes tristes, solitários, ou por vezes bandos alegres e ruidosos, e todos 
ao passarem deixam rastros e restos, pistas e partes, com seus pés 
marcam o trajeto e alargam a passagem. Há quem desista logo, quem 
caminhe um pouco mais, e quem, arduamente chega até o final, para só 
então descobrir que este fim bem pode ser só o começo. (PHILIPPINI, 
1995, p.2.).  

 

Nesta direção, segundo Philippini, o arteterapeuta com abordagem junguiana 

(psicologia analítica) precisa ser um indivíduo altamente disponível para uma difícil 

jornada de conhecimento e reconhecimento de símbolos reveladores de um mundo 

http://academiadopsicologo.tempsite.ws/uploads/2016/03/exclusivo-assinantes-artigos-internacionais3.jpg
http://academiadopsicologo.tempsite.ws/uploads/2016/03/exclusivo-assinantes-artigos-internacionais3.jpg
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interno materializados através de diversas linguagens expressivas, o que requer 

bastante fundamentação teórica sobre os dinamismos psíquicos, e sobre o 

simbolismo universal que existe na escolha dos materiais, e no incansável estudo 

das múltiplas formas de representação das transformações da psique. Uma 

orientação mais fundamentada para a execução desta árdua tarefa sobre a jornada 

do arteterapeuta e seu cliente, leva à necessidade da conceituação da Arteterapia 

neste trabalho, o que será feito no item a seguir. 

 

1.2 CONCEITUAÇÃO DE ARTETERAPIA 
 

Antes de tudo, faz-se importante ponderar que a Arte, dentro deste contexto 

terapêutico abordado, deve ser entendida como processo expressivo cujo foco não 

se encontra em cânones estéticos, tecnicistas ou acadêmicos, mas sim, na liberdade 

criativa e expressiva de cada indivíduo. 

Não é uma tarefa fácil a conceituação de Arteterapia, visto que há diversas 

formas de fazer e, também, porque este conceito abrange diversos campos do 

saber. Arteterapia como prática voltada para um único campo do saber, segundo 

Philippini, deve ser evitada para que não ocorra um estreitamento da “ação 

terapêutica que é abrangente, holística e sobretudo transdisciplinar”. (PHILIPPINI, 

2013, p.11). 

Esta visão abrangente é claramente defendida na cartilha do SUS publicada 

pela UBAAT (União Brasileira de Associações de Arteterapia): 

 
Os fundamentos teóricos e práticos da Arteterapia são multidisciplinares, 
multiculturais e transdisciplinares. Sua base estrutural origina-se nas áreas 
do conhecimento da Psicologia, Arte, Criatividade, Educação, Filosofia, 
Antropologia e Sociologia, inserindo-se, portanto, na área das Ciências 
Humanas. (UBAAT, 2017, p.3). 

 

Entre muitas outras possibilidades pode-se considerar a Arteterapia como um 

processo terapêutico que se dá por meio de diversas formas de expressões 

artísticas a partir das quais surgirá uma produção simbólica materializável. E desta 

materialidade surgirá a produção de significados oriundos das profundezas da 

psique, o que aos poucos passará a ser compreendido de forma consciente.   

Segundo os registros da AATA (Associação Americana de Arteterapia – 2003), 

o processo arteterapêutico gera qualidade de vida para as pessoas, podendo ser 

utilizado aos que sofrem de doenças, traumas ou dificuldades e até mesmo aos que 
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buscam desenvolver-se pessoalmente, permitindo a estes a ampliação do 

autoconhecimento e do conhecimento dos outros a sua volta.  

Assim, como nos mostra a cartilha da UBAAT: 

 

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, 2017, p. 3). 

 

Nesta direção, percebe-se a importância da Arteterapia, através de suas 

diversas modalidades terapêuticas como agente de transformação da qualidade de 

vida e da saúde dos indivíduos. As propriedades das principais modalidades 

terapêuticas serão explicitadas no próximo subitem. 

 

1.2.1 Principais modalidades arteterapêuticas   

De acordo com Coutinho, salienta-se que o uso dos materiais e técnicas 

empregados em cada modalidade arteterapêutica precisa ser experimentado 

previamente pelo arteterapeuta para que ele possa perceber quais são adequados a 

cada situação específica. (COUTINHO, 2013, p.69). 

O estudo das especificidades de cada modalidade arteterapêutica 

mencionadas a seguir foi baseado no livro “Linguagem e materiais expressivos em 

Arteterapia: uso, indicações e propriedades”, de Philippini (2018). 

 

COLAGEM 

Segundo Philippini 2018, a colagem é uma linguagem expressiva simples, 

barata e que pode proporcionar múltiplos resultados plásticos e estéticos. Pode ser 

produzida a partir de materiais simples como imagens extraídas de jornais, revistas, 

folders, papeis de presente organizadas e gerenciadas previamente em um banco 

de imagens. Além das imagens extraídas de meios feitos de papel, há também a 

possibilidade de se utilizar de outros materiais, como fitas, materiais orgânicos, 

botões e sianinhas. É interessante que estes materiais sejam colados sobre um 

suporte de papel mais resistente e firme. Esta modalidade é indicada para diferentes 

idades, possui uma simplicidade operacional, além de ordenar, estruturar, sintetizar 

e integrar, ela sempre facilita o início do processo arteterapêutico.  
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Imagem 6 - Colagem Surreal 

 
Acervo Pessoal da autora 

 

FOTOGRAFIA 

Conforme verifica-se em Philippini (2018), a fotografia é uma modalidade que 

envolve uma “escrita luminosa”. No setting terapêutico pode ser utilizada a partir de 

câmeras industriais ou confeccionadas artesanalmente, como é o caso das pinholes. 

Pode se produzir ensaios fotográficos ou aproveitar de revelações fotográficas já 

existentes para a ampliação dos símbolos contidos nelas, sempre utilizando 

reproduções, para a preservação dos originais. Entre as propriedades terapêuticas 

da fotografia estão: resgate de memórias afetivas, restauração do percurso 

biográfico, percepção da autoimagem, autopercepção de si e do entorno, ponte para 

outras linguagens plásticas, observação e apreciação estética. 

 
Imagem 7 – Fotografia (câmera artesanal) 

 
Acervo Pessoal da autora 
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PINTURA 

Esta modalidade que consiste na aplicação de pigmentos sobre uma superfície 

adequada a recebê-los, possui propriedades terapêuticas bastante particulares, 

segundo Philippini (2018). Seus diversos materiais e suportes podem produzir 

reações emocionais diferentes. As tintas podem ser: acrílica, óleo, plástica, 

aquarela, guache, artesanais, nanquins, naturais, de tecido. Alguns dos instrumentos 

a se utilizar são: bastões de pigmentos, pinceis de diversos formatos, espessuras e 

tamanhos, e, suportes variados como: telas, Eucatex, papeis com gramaturas 

diferenciadas, panos, etc. A pintura é indicada para ativar o fluxo criativo, facilitar a 

liberação de conteúdos inconscientes, desbloquear, proporcionar experimentações 

sensoriais e lúdicas com a cor, entre outras propriedades terapêuticas.  

 

Imagem 8 - O Salto 

 
Acervo Pessoal da autora 

 

DESENHO 

Segundo Albano apud PHILIPPINI “desenhar significa recuperar o desígnio”.  

(PHILIPPINI, 2018, p.48), 

De acordo com Philippini (2018), os desenhos podem ser feitos com lápis de 

cera, lápis de cor, grafite, carvão, canetas hidro cores, de gel, pastel seco e a óleo, 

penas ou caneta nanquim sobre diversos suportes. Entre os seus benefícios 

terapêuticos estão: expressão conceitual através da forma, percepção espacial e 

das relações luz-sombra, delimitar, designar, configurar, objetividade, expansão. 
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Imagem 9 - Balé Aquático 

 
Acervo Pessoal da autora 

 

MODELAGEM 

Para Philippini (2018), há uma prudência importante acerca desta modalidade 

que é ser utilizada apenas após algumas experiências no plano bidimensional. Esta 

modalidade permite a construção das formas tridimensionais através de materiais 

como: argila, papier mâché, durepoxi, massas artesanais, massa de biscuit, jornal e 

plástico, massas comestíveis, etc. A modelagem possui diversas propriedades 

terapêuticas, tais como: percepção tátil, ativação de elementos arquetípicos, 

relaxamento e liberação de tensão, percepção de tridimensionalidade, 

desenvolvimento de coordenação psicomotora flexibilidade manual, propicia a 

consciência de volume, peso e temperatura, desintoxicante.  

 

Imagem 10 - O mergulho 

 
Acervo Pessoal da autora 
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CONSTRUÇÃO 

Philippini (2018), considera as técnicas relativas à esta modalidade complexas, 

devido à necessidade de uma organização e estruturação interna de quem constrói. 

É importante que haja um equilíbrio interno durante a integração dos segmentos a 

serem construídos, por exemplo, para que o mesmo equilíbrio ocorra externamente. 

Ao atravessar as dificuldades particulares a cada materialidade escolhida, o 

indivíduo poderá se reorganizar internamente também. São inúmeras e diversas as 

possíveis materialidades a serem usadas para construção, entre elas estão: 

papelão, isopor, madeira, arames, diversas colas de boa aderência, pequenos tijolos 

de argila. Entre as diversas propriedades terapêuticas desta modalidade, aponta-se: 

estruturar, reunir, integrar, coordenar, equilibrar e edificar.  

 

Imagem 11 - Oratórios 

 
Acervo Pessoal da autora 

 

MÁSCARAS E PERSONAGENS 

De acordo com Philippini (2018), estas atividades permitem ao indivíduo que 

passa por processo de transformação “dar voz” aos personagens com quem 

costuma conviver internamente a partir das histórias diárias que conta e escuta. A 

criação de máscaras oferece oportunidade para que alguns “Segredos Sagrados” 

sejam desvelados no setting Arteterapêutico. Esta oficina inicia-se com a explicação 

da parte operacional. Entre os diversos materiais possíveis de serem utilizados tanto 

na criação de máscaras, como fantoches ou outros tipos de configuração de 

personagens, estão: atadura gessada, papel alumínio, maquiagem, máscaras de 

silicone, tecidos e adereços diversos. E, as propriedades terapêuticas, geralmente 

são: ativação do imaginário e da comunicação simbólica, diálogo com o 

inconsciente, ordenação espacial etc.  
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Imagem 12 - Máscaras 

 
Disponível em: https://www.estudopratico.com.br/wp-content/uploads/2016/09/aprenda-as-

origens-e-o-significado-das-mascaras-gregas.jpg Acessado em: 02/10/2019 

 

1.3 A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DA ARTETERAPIA 
 

Imagem 13 - Arteterapeuta, um jardineiro de fé 

 
Disponível em: https://www.frasesparaoface.com/wp-content/uploads/2016/01/to-com.jpg 

Acessado em: 19/10/2019 

 

Segundo o a American Arttherapy Association, na página virtual da União 

Brasileira de Associações de Arteterapia,  

 
Arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte como em 
terapia. Têm conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias 

https://www.estudopratico.com.br/wp-content/uploads/2016/09/aprenda-as-origens-e-o-significado-das-mascaras-gregas.jpg
https://www.estudopratico.com.br/wp-content/uploads/2016/09/aprenda-as-origens-e-o-significado-das-mascaras-gregas.jpg
https://www.frasesparaoface.com/wp-content/uploads/2016/01/to-com.jpg
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psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas 
e sobre o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em tratamentos, 
avaliações e pesquisas, oferecendo consultoria a profissionais de áreas 
afins. Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades, 
indivíduos, casais, famílias, grupos e comunidades. Oferecem seus serviços 
individualmente e como parte de equipes profissionais em contextos que 
incluem saúde mental, reabilitação, instituições médicas, legais, centros de 
recuperação, programas comunitários, escolas, instituições sociais, 
empresas, ateliês e prática privada (AATA, 2003, p.1). 

 

O arteterapeuta, através de sua prática, é um profissional que busca favorecer 

transformações benéficas nas condições em que se encontra o indivíduo. Desta 

forma, ele convida pessoas a estabelecer uma parceria para uma grande jornada de 

reencontro, reavaliação e reinvenção do seu modo de estar no mundo.    

Neste sentido, o arteterapeuta atua na prevenção, promoção e reabilitação da 

saúde das pessoas, fazendo uso de teorias e linguagens artísticas expressivas que 

favoreçam a expressividade, a criatividade e o autoconhecimento através da arte. 

Entre as normas exigidas para a formação do profissional em Arteterapia estão: 

a exigência do terceiro grau completo, e a formação ou a especialização em curso 

de Arteterapia que siga os parâmetros curriculares estabelecidos pela UBAAT 

(União Brasileira de Associações de Arteterapia), assim como a obtenção do registro 

profissional através da Associações Regionais de Arteterapia. 

Com o intuito de refletir sobre a importância do arteterapeuta compreender o 

processo de formação da psique humana, serão considerados estudos junguianos, e 

abordar-se-á no próximo subitem um breve relato sobre os diferentes olhares das 

pesquisas científicas a partir do século XVI. 

 

1.4 O CAMINHAR DA PSIQUE  
 

Segundo Grinberg, do século XVI até o século XVII, para a psicologia, somente 

a porção consciente da personalidade era considerada. Somente na metade do 

século XIX, com a psicologia moderna, descobriu-se que a mente racional 

(consciente) é complementada pela parte inconsciente, que trabalha segundo 

princípios diametralmente opostos. (GRINBERG, 2017). 

Assim, a faceta materialista do ego até então compreendida como centro da 

personalidade humana foi questionada pela ciência moderna. A partir de então, a 

psique passou a ser tanto sujeito quanto objeto de estudo. 
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As aproximações de Jung com a física moderna facilitaram-lhe a compreensão 

de que “as teorias científicas eram criações da mente e não espelhos do 

funcionamento interior da natureza” (CLARKE apud GRINBERG, 1992, p. 63).  

Ao apontar os princípios básicos da prática psicoterapêutica, no volume 16 de 

sua obra básica, Jung afirma a recente autonomia desta prática na história da 

humanidade, e explica o que aconteceu neste momento: 

 

A psicoterapia é um campo da terapêutica, que se desenvolveu e atingiu 
uma certa autonomia somente nos últimos cinquenta anos. As opiniões 
nesta área foram mudando e diferenciando-se de várias maneiras. As 
experiências foram se acumulando e dando lugar a diversas interpretações. 
A causa disso está no fato de a psicoterapia não ser um método simples e 
evidente, como se queria a princípio. Pouco a pouco foi-se verificando que 
se trata de um tipo de procedimento dialético, isto é, de um diálogo ou 
discussão entre duas pessoas. [...] Desenvolveram-se diversas escolas de 
concepções diametralmente opostas; basta lembrar o método francês da 
“terapia pela sugestão” de Liébeault-Berheim da “rééducation de la volonté”, 
a “persuasión” de Babinsky, a “ortopedia psíquica racional” de Dubois, a 
“psicanálise” de Freud, com ênfase na sexualidade e no inconsciente, o 
“método educativo” de Adler, com ênfase na tendência ao poder e nas 
ficções conscientes, o “treinamento autógeno” de Schultz, para mencionar 
apenas os métodos mais conhecidos. (JUNG, 2013, p. 13 e 14) 

 

No modelo de psicoterapia junguiano, conforme afirma Grinberg, “a psique 

seria composta por esferas concêntricas”, como uma espécie de cebola, sendo que 

“a camada superficial representaria a consciência, enquanto as outras, mais internas 

seriam os níveis mais profundos do inconsciente” (pessoal e coletivo), e, entre elas 

haveria uma “constante interação”. (GRINBERG, 2017, p. 84). 

 
Imagem 14 - Camadas da psique segundo Jung 

  
Disponível em:  https://media.istockphoto.com/photos/close-up-of-red-onion-layers-picture-

id104822148 Acessado em: 18/08/2019 

 

Esta configuração da psique representada por esta última imagem, esclarece o 

funcionamento descrito anteriormente. Entretanto a psique passará por um processo 

INTERAÇÃO 

 

https://media.istockphoto.com/photos/close-up-of-red-onion-layers-picture-id104822148
https://media.istockphoto.com/photos/close-up-of-red-onion-layers-picture-id104822148
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de desenvolvimento até alcançar sua plena totalidade, o que propiciará ao indivíduo 

uma perfeita comunicação entre a camada consciente e a inconsciente. Desta 

forma, faz-se necessária a compreensão deste processo. 

De acordo com os estudos realizados por Janete Dias, psicoterapeuta clínica 

de São Paulo, acerca do desenvolvimento da psique na visão da psicologia 

junguiana, verifica-se que Jung observou que a criança começa seu 

desenvolvimento em um “estágio indiferenciado”, no qual sujeito e objeto ainda não 

são duas realidades claramente distintas. Mas, durante seu processo de 

desenvolvimento, a criança passa por uma transformação de sua energia psíquica, 

através de uma “diferenciação entre as partes e o todo”, o que permitirá ser 

diferenciada de sua mãe. Porém, Dias referenciando Carlos Byington, médico 

psiquiatra e analista jungiuano, observou que Jung não aprofundou seus estudos 

“acerca do desenvolvimento do ego na primeira metade da vida” e, com esforço de 

sintetizar tal desenvolvimento, recorre aos estudos realizados pelos principais 

seguidores de Jung com foco na formação arquetípica do ego, que foram Michael 

Fordham e Erich Neumann. Segundo Dias, Neumann fala de uma tendência do 

indivíduo de “formar seu próprio ser”, a que chamou de automorfismo, onde o Self 

encarrega o ego a “representar os interesses da totalidade”. Enfim, a partir destes 

estudos tecidos por Dias, observou-se que o desenvolvimento da psique parte de 

uma fase inicial ou pré-egoica até alcançar a fase referente à totalidade, classificada 

como fase de alteridade ou fase cósmica. Entretanto, este assunto será mais bem 

explorado nos capítulos a seguir. (DIAS, 2016, p.1). 

Desta forma, conforme a compreensão junguiana a cerca do desenvolvimento 

da psique, observa-se que o momento de expressividade artística é oportuno para 

que esta interação entre as camadas externas (consciência) e profundas 

(inconsciente) ocorra sem possíveis bloqueios.  

Como descreve Silveira: 

 
No mistério do ato criador, o artista mergulha até as funduras imensas do 
inconsciente. Ele dá forma e traduz na linguagem de seu tempo as intuições 
primordiais e, assim fazendo, torna acessíveis a todos as fontes profundas 
da vida. (SILVEIRA, 1981, p.150). 

 

Assim, o próximo capítulo mostrará a importância do processo criativo no 

desenvolvimento da psique humana, apresentando enfoque no processo criativo 

infantil. 
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CAPÍTULO II 
 

 

O PROCESSO CRIATIVO INFANTIL  

 
Imagem 15 – Mãos que transformam 

 
Disponível em: http://www.artereciclada.com.br//wp-content/uploads/2014/03/tinta-com-vegetais1-

1024x602.jpg  
Acessado em: 07/08/2019 

 
 

A criação do novo não é conquista do intelecto, 
Mas do instinto de prazer agindo por uma necessidade interior. 

A mente criativa brinca com os objetos que ama. 
Jung 

 
 

Com o intuito de compreendermos a maneira como organiza-se o processo 

criativo na psique humana, sobretudo durante a fase da infância, este capítulo será 

dividido em três partes que direcionem o leitor à compreensão deste processo, cuja 

complexidade há muito vem sendo desvendada por estudiosos da área como Fayga 

Ostrower, Stephen Nachmanovitch, entre outros.  

A princípio, o primeiro item se deterá em uma breve conceituação histórica 

sobre a criatividade. A seguir, serão apresentadas definições acerca deste conceito. 

Após estas definições, se trabalhará a caracterização da pessoa criativa. A partir 

deste preparo, engendrar-se-á a importância da criatividade para o processo 

terapêutico com abordagem junguiana, focando no trabalho terapêutico com 

crianças. 

http://www.artereciclada.com.br/wp-content/uploads/2014/03/tinta-com-vegetais1-1024x602.jpg
http://www.artereciclada.com.br/wp-content/uploads/2014/03/tinta-com-vegetais1-1024x602.jpg
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2.1 SOBRE A CRIATIVIDADE E OS PROCESSOS CRIATIVOS HUMANOS  
 

2.1.1 Breve contextualização histórica sobre a criatividade  

Segundo Fayga Ostrower, a criatividade é revelada desde o início da história 

da humanidade. A autora nos aponta para uma presença da qualidade de “ser 

formador” desde os tempos pré-históricos, quando o ser humano ainda vivia em 

cavernas, uma vez sendo este “capaz de estabelecer relacionamentos entre os 

múltiplos eventos que ocorrem ao redor e dentro dele”. (OSTROWER, 2005, p.9). 

Para Dina Lúcia Rocha, psicóloga, autora do livro “Brincando com a 

criatividade: contribuições teóricas e prática na Arteterapia e na Educação”, o ser 

humano pré-histórico já manifestava sua criatividade, sua capacidade inventiva 

através dos desenhos que fazia nas paredes das cavernas, da descoberta do fogo 

ou da invenção da roda. Ele sempre “se viu motivado a criar, inventar, dar respostas 

e soluções criativas” às questões que surgiam ao seu redor. (ROCHA, 2009, p.24). 

Portanto, é possível perceber a presença da criatividade na humanidade desde 

suas origens. E, que esta qualidade acompanha o ser humano como forma de 

trazer-lhe vida e sentido em todas as suas ações. Pessoas sempre foram capazes 

de transformar matéria prima em algo que facilitasse, expressasse, esclarecesse 

suas relações consigo mesmo e com o restante do mundo. Precisavam facilitar sua 

forma de cortar seja a pele de um animal para saciar sua fome, seja um cipó para 

facilitar suas amarras, foi então que criou a pedra lascada, tal como mostra-se na 

imagem a seguir. E, desde então nunca mais deixou de criar. Como se um instinto 

criativo o acompanhasse. 

 

Imagem 16 - Pedra lascada 

 
Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Biface.jpg 

Acessado em: 25/08/2019 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Biface.jpg
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De acordo com Ostrower, ao nascer, o ser humano já traz consigo um potencial 

criativo, sendo a “realização desse potencial uma de suas necessidades. [...] De 

fato, criar e viver se interligam”. (OSTROWER, 2005, p.5). 

Sendo assim, pode-se notar que a criatividade é um processo inerente não só 

a cada um (a), em sua individualidade, mas também a sua identidade coletiva, lhe 

acompanhando desde os primeiros passos históricos da humanidade. 

Logo, faz-se necessário um detalhamento maior sobre as definições 

específicas, das particularidades do conceito criatividade, o que será efetuado no 

item a seguir. 

 

2.1.2 Definições e conceituações acerca da criatividade  

De acordo com Rocha (2009), a origem etimológica da palavra criatividade, 

vem do latim “creare”, que significa criar, e do grego “greer”, que significa fazer, 

produzir, criar. Em seu livro “Brincando com a criatividade”, a autora revela que este 

conceito vem sendo discutido desde a Grécia Antiga, com os filósofos que 

associavam a criatividade à inspiração divina, passando por transformações ou 

confirmações deste foco durante os séculos, seja através de abordagens filosóficas, 

biológicas ou psicológicas, até alcançar no século XXI com Becker, Lubart, Colossi e 

Egan, principalmente, um foco sobre os aspectos culturais, sociais e tecnológicos. 

Fazendo uma leitura sobre as definições encontradas em Rocha (2009) e 

Ostrower (2005), o conceito criatividade está sempre relacionado à capacidade de 

inovar, de criar, de dar forma, de ordenar, configurar e transformar alguma coisa. 

Neste sentido, a criatividade é um potencial existente em todos os seres humanos, 

porém, cada um tem seu jeito de criar e vivenciar o processo criativo. 

Entretanto, apesar do aspecto primordial deste conceito ser inerente a todo ser 

humano, algumas considerações acerca deste assunto são enfatizadas para estas 

autoras. 

Ostrower considera que os processos criativos se dão “na interligação dos dois 

níveis de existência humana: o nível individual e o nível cultural”. (OSTROWER, 

2005, p.5). 

Já Rocha (2009), enriquece essas considerações nos fazendo refletir que, as 

habilidades criativas podem ser trabalhadas ao longo da vida. Para ela, a 

criatividade deve ser vista como um processo a ser cultivado, que conduz ao 

autoconhecimento e à liberdade interior. 
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E, para adentrar um pouco mais neste universo, considera-se importante 

compreender as qualidades do ser que cria, ou seja, da pessoa criativa. 

 

2.1.3 A pessoa criativa 

A pessoa criativa possui características particulares que compõe sua 

personalidade. Como já mencionado anteriormente, estas qualidades são inerentes 

a todos indivíduos, porém alguns já as possuem em estágio de considerável 

desenvolvimento, outros ainda precisam ser mais estimulados ou trabalhados, 

conforme as necessidades que lhes surgem. 

Assumpção afirma que a pessoa criativa é aquela que:  

 

[...] vê novas relações nas coisas, cria novas combinações, sintetiza 
elementos relativamente não relacionados em um todo coerente, redefine 
ou transforma novas peças da informação para descobrir novos usos e 
construir sobre o que é conhecido. Na busca de soluções, ela produz um 
longo número de possibilidades, usa uma grande variedade de estratégias e 
aproximações, examina a informação útil em uma variedade de formas 
novas e audazes e desenvolve sua ideia, detalhando-a e tornando-a atrativa 
e excitante para os outros. (ASSUMPÇÃO apud ROCHA, 2009, p. 59). 

  

Nesta mesma direção, Ostrower relaciona a necessidade de criar que toda 

pessoa tem com a necessidade de estar vivo. Pois, para ela: 

 

Criar não representa um relaxamento ou um esvaziamento pessoal, nem 
uma substituição imaginativa da realidade; criar representa uma 
intensificação do viver, um vivenciar-se no fazer; e, em vez de substituir a 
realidade, é a realidade; é uma nova realidade nova que adquire dimensões 
novas pelo fato de nos articularmos, em nós e perante a nós mesmos, em 
níveis de consciência mais elevados e mais complexos. Somos, nós, a 
realidade nova. Daí o sentimento do essencial e necessário no criar, o 
sentimento de um interior, em que nos ampliamos em nossa abertura para a 
vida. (OSTROWER, 2005, p.28). 

 

Entre as características que compõe a personalidade criativa, conforme aponta 

Rocha (2009), estão: Fluência e flexibilidade de ideias; Formulação de ideias 

originais e inovadoras; Produção de fantasia e imaginação e de ideias enriquecidas 

e elaboradas; Abertura à novas experiências; Independência de julgamentos e 

inconformismo, confiança em si mesmo, entre outras.  

Nesta direção, há uma importante relação entre a criatividade e o 

desenvolvimento da autoestima, uma vez que ao praticar atividades criativas, o 

indivíduo sente-se valorizado e torna-se autoconfiante. 
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Para Nachmanovitch, “ser original não significa ser diferente de tudo o que já 

se fez no passado ou está se fazendo no presente; significa agir de acordo com a 

origem, com o próprio centro”. O que remete à uma necessidade de reencontro com 

as camadas mais internas da psique que regulam e equilibram nossas ações 

psíquicas. (NACHMANOVICTH, 1993, p. 162).  

É partindo deste recorte conceitual sobre a criatividade, que no item a seguir, 

se engendrará apontamentos que ilustrem a importância da criatividade e, 

consequentemente, do processo criativo para o processo terapêutico, sobretudo da 

Arteterapia com abordagem junguiana. 

 

2.2   A CRIATIVIDADE COMO MOLA MOTRIZ DO PROCESSO TERAPEUTICO 
 

Imagem 17 – A mente que cria 

 
Disponível em: https://i.pinimg.com/originals/d7/61/48/d7614846809fbf77bc4036b8d0a7823f.jpg 

Acessado em: 23/10/2019 

 

No processo arteterapêutico, com abordagem junguiana, a criatividade será o 

eixo central que norteará o processo de transformação das questões psíquicas do 

indivíduo criativo. A partir da sua capacidade de criar, de intensificar o seu estar no 

mundo, conseguirá organizar suas imagens internas, conhecê-las, identificá-las e 

atravessá-las, quando necessário for. 

Sarah Lia Davila, em sua pesquisa sobre a “Arteterapia e os benefícios da 

criatividade na infância”, afirma que para a Psicologia Analítica esta capacidade 

criativa é um processo natural do ser humano que busca pelo equilíbrio de sua 

psique: 

https://i.pinimg.com/originals/d7/61/48/d7614846809fbf77bc4036b8d0a7823f.jpg
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[...] toda psique possui um potencial criativo que impulsiona o ser a criar e 
simbolizar como forma de encontrar seu equilíbrio. Havendo assim uma 
busca natural pela saúde psíquica. Essas reflexões trazem novo olhar sobre 
o conceito de criatividade, não apenas como a criação de algo novo ou belo, 
mas como expressão do ser. Portanto, a criatividade pode também significar 
um ato de mergulho interior. (DAVILA, 2016, p.26). 

 

Este encontro com o nosso universo interior é, portanto, explicado por Rocha 

como um processo de intensa troca entre criador (aquele que cria) e criatura (aquilo 

que é criado) que saem sempre modificados, após o ato criativo: 

 

Quando criamos, colocamos um pouco de nós, do nosso universo interior 
no que fazemos [...]. Dessa forma, temos a oportunidade de entrar em 
contato com o nosso universo interior e conhecê-lo um pouco mais. Assim 
poderemos entender, mudar, transformar, significar, ressignificar, 
transmutar, transcender, se e quando necessário. (ROCHA, 2009, p. 87).  

 

Neste sentido, caminhando ao encontro de suas imagens interiores, o indivíduo 

é capaz de reconhecer-se, identificando o seu chão psíquico e capaz de tornar-se 

quem realmente é. Criando através de algum recurso disponível, pode transformar 

em materialidade aquilo que habita as profundezas de seu ser. Assim, 

reconhecendo a si, poderá transformar em algo novo aquilo que já não deseja mais 

ser, tal como representado na leveza do personagem da ilustração abaixo. 

 

Imagem 18 – O peso que a gente dá às coisas da vida 

 
Disponível em: https://pro2-bar-s3-cdn-cf4.myportfolio.com/ 

Acessado em: 23/09/2019 

https://pro2-bar-s3-cdn-cf4.myportfolio.com/
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Transformando-se, este indivíduo estará apto a encarar os novos desafios que 

lhes surgirão constantemente, intensificando-se, assim, o seu modo de estar vivo. 

Com o intuito de colaborar com a reflexão sobre o trabalho terapêutico com 

crianças através de seu potencial criativo, sobretudo no que diz respeito a 

Arteterapia com abordagem junguiana foi criado o item a seguir. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DA ARTETERAPIA COM CRIANÇAS 

 

Imagem 19 - Brincando de ser quem sou 

 
Disponível em: https://i.pinimg.com/originals/06/19/e1/0619e13659e1f8d65e7976929ff860b5.jpg 

Acessado em: 23/10/2019 

 

Para entender estas características, primeiramente faz-se necessário aos 

adultos transportarem-se para o universo particular da criança e compreender como 

se dá o processo criativo durante a infância. 

Segundo Lowenfeld (1954), existem dois fatores que são combinados pela 

criança quando ela cria: 

1º: O conhecimento que ela tem das coisas que estão no mundo a sua volta e 

no seu interior; 

2º A relação própria (individual) que ela estabelece com estas coisas; 

https://i.pinimg.com/originals/06/19/e1/0619e13659e1f8d65e7976929ff860b5.jpg
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Ao tentar explicar o motivo da importância de a criança desenvolver uma 

atividade criadora, o autor resume o que ocorre durante este processo criativo. 

 

Em primeiro lugar, quando [...] começa, deve estar pensando em “alguma 
coisa” [que] parece insignificante para os adultos. Para a criança, porém, 
isto exprime sempre um confronto com seu próprio “eu”, com sua 
experiência pessoal. À medida que “pensa” nela, suas reflexões se 
concentram na experiência que terá de pintar. O processo de seu raciocínio, 
sua habilidade para pensar e absorver-se em alguma coisa ficam 
estimulados. Isto constitui uma parte importante da fase inicial das 
atividades criadoras. [...] [Além disso] como veremos [também], ali se 
expressam suas preferencias bem como as coisas que lhe desagradam, 
suas reações emocionais com seu próprio mundo e com o mundo que o 
cerca. (LOWENFELD, 1954, p. 14). 

 

O autor afirma, portanto, que quanto mais “sensitivas” forem as relações 

estabelecidas pelo indivíduo com o mundo que o circunda e possui em seu interior, 

maior será sua compreensão deste mundo e o sentido que dá a sua vida. A partir 

desta premissa é possível tecer uma fundamental relação entre a importância da 

Arteterapia e o desenvolvimento saudável de qualquer indivíduo, uma vez sendo 

esta uma terapia que utiliza primordialmente do potencial criativo para explorar o 

equilíbrio de sua psique. Assim, a criança que explora uma variedade de 

expressividades artísticas/criativas, possivelmente será mais flexível em suas 

relações, tornando-se consequentemente mais saudável e mais apta a construir um 

balanceamento entre o seu intelecto e suas emoções. 

É importante pois, que à criança sejam oferecidos um espaço e um apoio 

artque estimule o seu potencial criativo através de atividades plásticas e criativas.  

Para refletir sobre a função do profissional (arteterapeuta) neste processo 

criativo infantil, ou seja, como deve atuar um terapeuta que trabalhará com este 

público, utilizou-se o trabalho “Arteterapia com crianças” realizado por Vanessa 

Coutinho, arteterapeuta junguiana, psicóloga e psicopedagoga. Segundo a autora, é 

fundamental, antes de tudo, que este profissional goste de conviver com crianças, e 

de certa maneira, que esteja disponível a se transportar para o universo singular 

delas. 

 

É necessário considerarmos as crianças como sujeitos em plenitude e 
compreendermos que certos acontecimentos, que para os adultos poderiam 
facilmente configurar-se em tolices, para as crianças podem ser causadores 
de angustia e ansiedade legitimas. Além disso, nunca é demais um estudo a 
respeito do desenvolvimento infantil. Ajudará muito se estivermos 
plenamente cientes sobre o que esperar que cada criança, em determinada 
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fase, seja ou não capaz de realizar. Com este conhecimento, o terapeuta 
está ainda mais apto a oferecer atividades adequadas a cada situação. 
(COUTINHO, 2013, p. 17). 

 

Faz-se importante ressaltar que o contexto histórico da Pós-Modernidade, 

sobretudo no mundo ocidental e cujo sistema predominante é o Capitalismo, se 

encontra na contramão deste processo que será trabalhado pelo arteterapeuta com 

a criança. Nossa sociedade está sempre julgando, criticando e cerceando o 

desenvolvimento criativo de nossas crianças, estimulando-as ao consumo e a 

repetição de padrões preestabelecidos e julgados pelo senso comum como aqueles 

que devem ser seguidos para serem aceitos nos grupos a que pertencem. 

 Este fato de não haver estimulação para atividades e experiências criativas 

durante a infância pode gerar impactos para a sua vida adulta. Para Coutinho 

(2013), “a criatividade vai sendo inibida com o passar dos anos e, como preço (alto), 

pagamos com o fato de, muitas vezes, não nos reconhecermos, pois não sabemos 

mais do que gostamos ou não”. (COUTINHO, 2013, p. 18). 

Diante desta realidade atual, assim como nos adverte Dávila (2016), “torna-se 

importante repensar a infância de forma que ela tenha espaço em nossa sociedade 

não como algo a ser modelado, mas que suas necessidades, do brincar, criar e 

imaginar tenham vez”. (DAVILA, 2016, p. 37). E, de construir um trabalho terapêutico 

com o público infantil fundamentado em pesquisas teóricas que possibilitem um 

direcionamento estruturado e capaz de atravessar os desafios a que estão sujeitas 

as crianças da contemporaneidade.  

Em seu artigo, “Contribuições da psicologia analítica para a psicologia e a 

psicoterapia infantil” (2017), Alessandro Caldonazzo Gomes, psicólogo e analista 

junguiano, buscando levantar as principais contribuições teóricas da psicologia 

analítica de Jung, Michel Fordham e Eric Neumann, para a psicologia infantil e para 

a psicoterapia infantil, verifica que Jung construiu um grande legado para este 

assunto, sobretudo no que diz respeito à importância da forma fluida e natural do 

desenvolvimento da criança  para sua vida futura e à projeção dos pais sobre a 

psique da criança. Algumas dessas contribuições foram encontradas em um dos 

livros de Jung “O Desenvolvimento da Personalidade”. 

Gomes afirma que: 
 

Jung dedicou suas pesquisas sobre o Processo de Individuação, 
contemplando a chamada segunda metade da vida, não destacando 
aspectos do desenvolvimento infantil, nem mesmo, de psicoterapia infantil. 
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No entanto, a enorme abrangência dos conceitos de sua teoria tais como: 
os arquétipos, os tipos psicológicos, os complexos psicológicos e sua 
profunda abordagem dos processos simbólicos manifestados pela psique, 
proporcionam importantes fundamentos para a base de uma psicologia e 
psicoterapia infantil. (GOMES, 2017).2  

 

Gomes (2017)3 traz a contribuição de dois analistas junguianos para esta 

abordagem: Michel Fordham, que “foi o primeiro analista junguiano a se dedicar 

especificamente ao desenvolvimento e aplicação dos conceitos da Psicologia 

Analítica voltados para a criança e de procedimentos de psicoterapia infantil de base 

analítica” e Eric Neumann “que se dedicou à elaboração de uma teoria de 

desenvolvimento infantil aliada a diversos símbolos mitológicos”.  

Nesta pesquisa de Gomes foi verificado que, ao descrever sobre os arquétipos 

como “substratos da psique”, “Jung toca num importante aspecto da psicologia 

infantil: a questão das experiências sensoriais que, de forma predeterminada, 

produzem imagens típicas”. Isso se relaciona ao “amadurecimento na infância e à 

natureza dos processos inconscientes”.  

Para Gomes (2017)4, Jung teve dificuldade de desenvolver a Psicologia 

Analítica no âmbito da infância devido à alguns fatores, tais como: o fato de Jung ter 

sido uma criança solitária, ter tido embates com Freud acerca da sexualidade, 

possivelmente ter sofrido uma depressão infantil, ter desenvolvido a Teoria dos 

Tipos psicológicos que poderia ser aplicada às crianças, ter desenvolvido a Teoria 

dos Complexos, contemplando a psicopatologia da criança como resultado de sua 

identificação com os complexos parentais. Para Jung apud Gomes, a criança se 

encontra de tal modo ligada e unida à atitude psíquica dos pais, assim a maioria das 

perturbações nervosas verificadas na infância tem origem em algum complexo 

oriundo desta atmosfera. A criança encontra-se em estado de “participação 

mística” com a psicologia dos pais. Portanto, as reações mais fortes das crianças 

provêm do estado inconsciente dos pais. 

Assim como verificado por Gomes (2017)5 e pelos estudos de Jung sobre o 

desenvolvimento da personalidade, percebe-se a importância da atitude analítica 

como tratamento terapêutico para crianças, uma vez que elas se encontram em 

                                                 
2 GOMES, A. Contribuições da Psicologia Analítica à Psicologia e Psicoterapia Infantil. 2017. 
Disponível em: <https://ipacamp.org.br/2017/07/14/contribuicoes-da-psicologia-analitica-a-psicologia-
e-psicoterapia-infantil/>. Acessado em: 10/10/2019. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 

https://ipacamp.org.br/2017/07/14/contribuicoes-da-psicologia-analitica-a-psicologia-e-psicoterapia-infantil/
https://ipacamp.org.br/2017/07/14/contribuicoes-da-psicologia-analitica-a-psicologia-e-psicoterapia-infantil/
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estado constante de síntese com o ambiente que as circundam. Neste sentido, a 

Arteterapia, através do acompanhamento do arteterapeuta dentro de um ambiente 

adequado e propício ao desenvolvimento do potencial criativo da criança pode ser 

um importante recurso no tratamento de sintomas e fatores que possam, de alguma 

forma, impedir um desenvolvimento natural e fluido de sua personalidade futura.  
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CAPÍTULO III 
 

 

INFÂNCIA E CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO  
 

Imagem 20 – Quem cuida de mim? 

 
Disponível em: https://img.cancaonova.com/cnimages/canais/uploads/sites/6/2007/09/formacao_a-

tragedia-dos-filhos-orfaos-de-pais-vivos.jpg  
Acessado em: 18/07/2019 

 
Criança é responsabilidade de alguém? Elas precisam ser assistidas? A quem 

cabe assistí-las? No intuito de refletir sobre estas questões, este capítulo tratará de 

uma breve contextualização histórica acerca do universo da infância e, mais 

particularmente, da infância das crianças acolhidas em abrigos, revelando um pouco 

das políticas públicas e privadas que fazem parte de uma rede de assistência à 

infância. Falar-se-á dos cuidados, normas e legislações que trouxeram mais 

importância à infância destas crianças no Brasil e da luta que ainda, em nosso 

século, faz-se necessária para combater as adversidades enfrentadas por este 

público que sempre se encontrou à mercê de muitas vontades e interesses políticos, 

econômicos e sociais.  

Além disso, este capítulo traz uma preocupação com o contexto da 

institucionalização infantil que, apesar de preservar e proteger as crianças das 

diversas situações de vulnerabilidade em que se encontram, podem apresentar 

novos riscos a elas. Assim, abordar-se-á propostas de trabalho para evitar tais 

riscos, garantindo um desenvolvimento psíquico saudável às crianças 

institucionalizadas. 

https://img.cancaonova.com/cnimages/canais/uploads/sites/6/2007/09/formacao_a-tragedia-dos-filhos-orfaos-de-pais-vivos.jpg
https://img.cancaonova.com/cnimages/canais/uploads/sites/6/2007/09/formacao_a-tragedia-dos-filhos-orfaos-de-pais-vivos.jpg
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3.1 CRIANÇA, QUE SER É ESTE? 
 

Imagem 21 - O pequeno Ser 

 
Disponível em: https://assets.papelpop.com/wp-content/uploads/2015/03/o-pequeno-principe2.jpg 

Acessado em: 26/07/2019 
 

 
Todas as pessoas grandes foram um dia crianças  

(mas, poucas se lembram disso).  
Antoine de Saint-Exupéry 

 
Para adentrar no universo da criança sugere-se à todo leitor que antes procure 

recordar-se da sensação de pertencimento à este universo que todos nós, seres 

adultos, já sentimos um dia, ou poderemos permanecer sentindo, caso aceitarmos a 

dádiva de estar no mundo com o olhar de uma criança. Um olhar de quem busca, de 

quem brinca, de quem compreende o mundo sem necessitar explicá-lo o tempo 

todo, de quem precisa criar espadas e escudos para se salvar dos vilões imaginários 

e de construir castelos gigantes para desafiar aos seus pares ou apenas a 

gravidade, de quem corre na rua como quem corre do tempo, de quem sonha 

acordado e vive com pressa de ser plenamente feliz. Para percebermos o ser 

criança faz-se necessário uma viagem ao nosso mundo interno para reencontrarmos 

em algum canto de lá a nossa criança interior, olharmos para ela como aquela que 

deseja um olhar acolhedor, respeitoso, atencioso, cuidadoso e verdadeiro. E, assim, 

estarmos livres para poder gostar deste convívio com a nossa criança interior.  

Neste sentido, como nos afirma Nachmanovitch “a criança que fomos e ainda 

somos aprende explorando e experimentando, bisbilhotando constantemente em 

todos os cantos – inclusive nos cantos proibidos! ” (NACHMANOVITCH, 1993, p. 

108). 

https://assets.papelpop.com/wp-content/uploads/2015/03/o-pequeno-principe2.jpg
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Caminhar-se-á agora pela conceituação simbólica dos termos: criança e 

infância. De acordo com a descrição do Dicionário de Símbolos Chevalier, “infância é 

símbolo de inocência: é o estado anterior ao pecado e, portanto, o estado edênico, 

simbolizado em diversas tradições pelo retorno ao estado embrionário, em cuja 

proximidade está a infância” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2017, p. 302). 

Em seu livro O século perdido, Irene Rizzini, relata que durante o século XIX 

era comum o emprego do “termo infância para designar os anos de desenvolvimento 

de um indivíduo, até que atingisse a maioridade. [...] até os idos de 1900, não se 

costumava fazer distinção entre a fase da infância e da adolescência” (RIZZINI; 

PILOTTI, 2011, p. 134). 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei nº8.069, de 13 de 

julho de 1990, “considera-se criança [...] a pessoa até doze anos de idade 

incompletos” (ECA, 1990, p.11). O ECA, conquista recente que dispõe sobre a 

proteção integral à criança e adolescente, assegurando seus direitos, é o marco 

histórico que traz definitivamente a responsabilidade pelos “desvalidos” ao Estado e 

à família. Este documento legal, assim como a Constituição de 1988 e outras 

conquistas recentes trouxeram uma transformação cultural acerca do sentimento da 

infância em nosso país. 

Para a arteterapeuta e psicóloga Lígia Diniz (2004), que estuda a infância 

dentro da abordagem junguiana, a criança é um ser que passa por um processo de 

desenvolvimento psíquico constituído de três fases importantes. Este 

desenvolvimento vai da “indiferenciação total”, período classificado como ourobórico, 

onde a criança ainda não consegue se diferenciar do outro, nem distinguir o mundo 

externo do interno, nem o self se diferencia do ego; logo após este período a que 

chama de “Narcisismo Primário” é a chegada do período “Matriarcado”, onde 

reverbera o arquétipo da “Grande Mãe” e a criança percebe que suas necessidades 

vão sendo atendidas ou rejeitadas por esta outra figura  e “passa a reconhecer o TU 

– representado pela figura materna, que para ela é fonte de prazer”; e, por fim, 

sucedendo este estágio, naturalmente, chega-se à “fase patriarcal” na qual a criança 

inicia a separação entre o que existe dentro e fora dela, aprendendo a lidar com as 

adversidades do mundo externo a ela de maneira mais consciente, iniciando uma 

autonomia no estar no mundo. (DINIZ, 2004, p.1). 

Em seus livros “A natureza da psique” (1984) e “Os arquétipos e o inconsciente 

coletivo” (2000), Jung define a criança como um ser dotado de um “poder superior”, 
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de um “estado infantil germinal”, onde “estão escondidas não só os indícios da vida 

adulta, como também toda a herança que nos vem da série dos ancestrais e, são de 

extensão ilimitada”, conforme exemplificado a seguir: 

 
A "criança" nasce do útero do inconsciente, gerada no fundamento da 
natureza humana, ou melhor, da própria natureza viva. É uma 
personificação de forças vitais, que vão além do alcance limitado da nossa 
consciência, dos nossos caminhos e possibilidades, desconhecidos pela 
consciência e sua unilateralidade, e uma inteireza que abrange as 
profundidades da natureza. Ela representa o mais forte e inelutável impulso 
do ser, isto é, o impulso de realizar- se a si mesmo. E 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. (JUNG, 2000, p. 107). 

 

Neste sentido, percebe-se que, para Jung, a infância é uma fase em que as 

forças instintivas de nossa psique, vindas de nosso inconsciente coletivo, da 

ancestralidade da natureza humana, se mantém intensamente vivas e responsáveis 

por favorecer um desenvolvimento livre e natural do indivíduo (criança). 

No entanto, para que este desenvolvimento ocorra de forma natural e saudável, 

para Jung é necessário que igualmente saudável seja as condições oferecidas pelo 

ambiente à esta criança. Esta ideia é apresentada no livro “O desenvolvimento da 

personalidade”, quando Jung afirma que “o estado inconsciente de si mesmo, que se 

estende pelos primeiros anos de vida [...] é o estado em que o indivíduo se acha 

inteiramente fundido com as condições do meio ambiente. ” (JUNG, 1985, p.46). 

Assim, conforme tratado no item seguinte considera-se importante pensar que 

direitos e condições adequadas ao desenvolvimento pleno das crianças, como um 

ambiente psíquico saudável, durante toda fase da infância sejam garantidos. Para 

isto levantará aspectos relevantes de legislações específicas como a Declaração 

Universal dos Direitos das Crianças e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

3.2 O DIREITO DE SER CRIANÇA  
 

Neste ano, em que comemoramos os 60 anos da Declaração Universal dos 

Direitos das Crianças, adotada pela Assembleia das Nações Unidas e ratificada pelo 

Brasil, este presente estudo, que tem a Arteterapia como instrumento, pretende 

colaborar para o avanço aos cuidados com nossas crianças. Entre os dez princípios 

básicos que compõem esta declaração estão alguns citados logo após a ilustração a 

seguir, que muito se direciona ao público alvo desta pesquisa: 



48 

 

Imagem 22 - Direito de ser criança 

 
Disponível em: http://f.i.uol.com.br/folha/folhinha/images/15296207.jpeg 

Acessado em: 26/07/2019 

 

Princípio 1º: A criança gozará todos os direitos enunciados nesta 
Declaração. Todas as crianças, absolutamente sem qualquer exceção, 
serão credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação por motivo 
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, 
quer sua ou de sua família. 
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS-  A.G.N.U) 

 

Este princípio garante a universalidade e totalidade do público a quem se 

destina: todas crianças, sem nenhuma exceção. Isto tranquiliza, no sentido que 

assegura que até mesmo aquelas crianças que enfrentam adversidades sociais 

capazes de comprometerem facilmente seus direitos básicos de proteção à vida, 

possam estar legalmente protegidas.  

 

Princípio 5º: À criança incapacitada física, mental ou socialmente serão 
proporcionados o tratamento, a educação e os cuidados especiais exigidos 
pela sua condição peculiar. 
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS-  A.G.N.U) 

 

Aqui é garantido um cuidado específico a cada condição especial a que se 

sujeita cada criança incapaz de se desenvolver sozinha. No caso das crianças 

acolhidas em abrigos, por motivos de incapacidade social, esta declaração traz a 

garantia do tratamento e cuidados especiais que necessitam para o seu pleno 

desenvolvimento, entre tantas outras, a oferta de espaços e atividades em que 

possam experimentar o fazer criativo. A partir daí abre-se espaço para a Arteterapia 

http://f.i.uol.com.br/folha/folhinha/images/15296207.jpeg
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como tratamento importante para as questões emocionais que surgem nestas 

crianças expostas a tantos problemas que dificultam seu pleno desenvolvimento. 

 

Princípio 6º: Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua 
personalidade, a criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, 
sempre que possível, aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em 
qualquer hipótese, num ambiente de afeto e de segurança moral e material, 
salvo circunstâncias excepcionais, a criança da tenra idade não será 
apartada da mãe. À sociedade e às autoridades públicas caberá a 
obrigação de propiciar cuidados especiais às crianças sem família e aquelas 
que carecem de meios adequados de subsistência. É desejável a prestação 
de ajuda oficial e de outra natureza em prol da manutenção dos filhos de 
famílias numerosas. 
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS-  A.G.N.U) 

 

Considerando a importância da proporção de amor e compreensão às crianças 

dentro de ambientes familiares, este princípio ao garantir cuidados igualmente 

especiais às crianças separadas de suas famílias seja pelo motivo que for, por 

responsabilidade da sociedade e das autoridades públicas, revela a necessidade de 

suprir o cuidado e afeto familiar ausente na vida dessas crianças, de maneira a 

garantir seu desenvolvimento pleno. Neste sentido, o desenvolvimento cognitivo e 

emocional, ao serem assegurados neste princípio, podem ser potencialmente 

estimulados durante o contato da criança com um ambiente criativo e atividades nas 

quais elas possam experimentar através de diversas linguagens e materialidades a 

sua capacidade criativa, sua capacidade de expressar e compreender suas 

emoções internas advindas dos conflitos externos a que se encontra submetida, 

compreendendo, então, a si própria e ao mundo a sua volta.  

Ainda considerando as recentes conquistas sobre os direitos das crianças 

apontaremos agora alguns dos direitos fundamentais da criança e do adolescente 

assegurados pelo ECA, que no próximo ano comemora seus 30 anos. 

 

CAPÍTULO I: DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE 
Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 
de existência. 
Art. 11º É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do 
adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo 
o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 
Art. 13º Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança 
ou adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar 
da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 
Parágrafo único. As gestantes ou mães que manifestam interesse em 
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entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à 
Justiça da Infância e da Juventude.   
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA) 

 

Este primeiro capítulo do ECA colabora para o presente estudo na medida em 

que assegura e legitima a saúde das crianças, com a execução de políticas públicas, 

garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa humana que é como qualquer outra 

criança, a criança em situação de acolhimento. Com o atendimento integral à saúde 

assegurado através do SUS essas crianças passam a ter direito a acessar serviços 

que promovam, protejam e recuperem sua saúde.  

Dentro deste contexto vale ressaltar a recente conquista da Arteterapia que foi 

ocupar um espaço especial entre as Práticas Integrativas e Complementares (PICs) 

do SUS, através da Portaria nº 849 de 25 de março de 2017 em adendo à Portaria 

nº 145 de 13 de janeiro de 2017. Desta maneira, a cartilha publicada pela União 

Brasileira de Associações de Arteterapia (UBAAT) em 2017, assegura que “a 

Arteterapia vem auxiliar na promoção, reabilitação e recuperação da saúde, bem 

como na prevenção de agravos através da utilização da arte. ” Assim, nesta 

abordagem terapêutica o processo criativo e o fazer artístico “facilitam a reparação e 

a recuperação da saúde, por propiciarem comunicação não verbal de sentimentos e 

conflitos” (UBAAT. Contribuição da Arteterapia para a Atenção Integral do SUS, 

2017, p.2.). 

 

CAPÍTULO II: DO DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À 
DIGINIDADE 
Art. 15º A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 
como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis.  
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA) 

 

Entre os aspectos relativos aos direitos de liberdade se encontra, a liberdade 

de opinião e expressão, importantes para o desenvolvimento psíquico sadio de 

qualquer ser humano. Além disso, outro aspecto considerado importante dentro do 

foco específico deste trabalho está a busca de auxílio e orientação. Desta maneira, a 

Arteterapia pode servir de grande aliada para estas crianças que buscam por ajudas 

que garantam sua saúde psíquica, uma vez que através de sua linguagem imagética 

revelam para o mundo externo seus sentimentos e emoções, guardados em seu 

mundo interno. 
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CAPÍTULO III: DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E 
COMUNITÁRIA  
Art. 19º Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no 
seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada 
a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.  
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA) 

 

Este artigo, ao priorizar um ambiente saudável e afetuoso entre a criança e 

seus pares, para que se desenvolva de forma plena, demonstra a abertura aos 

objetivos arteterapêuticos. Isto ocorre uma vez que a Arteterapia, com abordagem 

junguiana, conforme observa-se nos estudos realizados por PHILIPPINI no capítulo 

“Território Sagrado” de seu livro Para entender a Arteterapia: cartografias da 

coragem. Neste contexto ressalta-se a prioridade de um setting terapêutico 

acolhedor e sagrado, no qual o sujeito poderá expressar seu potencial criativo entre 

pares, formando redes, de grupos arteterapêuticos, de forma que sua subjetividade 

esteja totalmente protegida e respeitada, promovendo dentro deste espaço a 

oportunidade do autoconhecimento e autoestima, desenvolvendo sua consciência e 

expandido assim sua saúde mental. Para ilustrar a importância do espaço 

arteterapêutico como território sagrado e promotor da saúde se fará uso da ideia de 

Campbell apud Philippini que diz o seguinte, a respeito deste território sagrado: 

 

Isso é uma necessidade absoluta para qualquer um. Você precisa de um 
grupo, uma determinada hora ou um certo dia em que não leu as notícias de 
manhã, não sabe quem são seus amigos, não sabe o que deve a quem 
quer que seja, nem o que lhe devem. Um lugar, onde você simplesmente 
vivencia e traz à tona o que você é e o que pode ser. E o lugar da criação 
incubativa. No início, você pode achar que nada acontece, mas, se você 
tem um lugar sagrado e se serve dele, alguma coisa eventualmente 
acontecerá. (CAMPBELL apud PHILLIPINI, 2013, p.39). 

 

CAPÍTULO IV: DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE 
E AO LAZER 
Art. 59º Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e 
facilitarão a destinação de recursos e espaços para a programações 
culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. 
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA) 

 

Uma vez sendo a Arte um dos campos de expressão cultural de qualquer povo 

em qualquer época, sabe-se pelos diversos registros, materialidades e expressões 

artísticas, apresentados na história da humanidade e pelos estudos históricos da 

arte, que ela sempre contribuiu ao desenvolvimento de cada sociedade e de cada 

indivíduo desde os primórdios até os dias atuais. Seu aspecto abrangente e 
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transdisciplinar faz da Arte um campo do conhecimento hábil a desenvolver as 

potencialidades emocionais, cognitivas e criativas de qualquer indivíduo que por ela 

for estimulado. Desta forma, sendo assegurado à criança acolhida, como a qualquer 

criança, o direito ao contato com expressões e espaços culturais torna-se possível o 

estímulo à qualidade de vida e ao seu desenvolvimento saudável, além do seu 

potencial criativo e, portanto, suas habilidades de transformar adversidades vividas. 

Segundo os registros da AATA apud Philippini (2013) o contato com atividades 

artístico-terapêuticas enriquece a qualidade de vida das pessoas:  

 
A Arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na 
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das 
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto 
de uma relação profissional por pessoas que experenciam doenças, 
traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam 
desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os 
processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o 
conhecimento de si e dos outros, aumentar sua autoestima, lidar melhor 
com sintomas, stress e experiências traumáticas, desenvolver recursos 
físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer 
artístico. (AATA apud PHILIPPINI, 2013, p. 11). 

 

3.3 A CRIANÇA AO LONGO DOS SÉCULOS NO BRASIL 
 

Para fazer uma leitura histórica acerca da infância, sobretudo àquela 

pertencente às classes menos favorecidas da sociedade percorreremos por variadas 

formas de atenção dispensadas à estas crianças no decorrer dos séculos, vindas de 

diversos olhares de proteção e cuidado. 

Em seu livro “A Arte de governar crianças”, RIZZINI e PILOTTI nos advertem 

para um problema que até os dias atuais atinge milhões de crianças: o abandono e a 

criminalidade. 

 

[...] Há muito tem sido a infância alvo de interesse social, acadêmico e 
técnico; de discussões balizadas e leigas, de preocupação sincera e de 
jogos de elite; e, certamente, alvo de ação, com viés filantrópico e 
fundamentação política. 
Instituições foram erguidas para ampará-la; leis foram formuladas para 
protegê-la; diagnósticos alarmantes demandaram novos métodos para a 
educação ou reeducação; experiências de atendimento foram 
implementadas, visando debelar o abandono e a criminalidade. O problema, 
no entanto, persiste e hoje atinge milhões de crianças. (RIZZINI; PILOTTI, 
2011, p. 15). 

 

Como forma de ilustrar este doloroso problema relacionado ao abandono de 

crianças no Brasil, apresenta-se a imagem a seguir.  
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Imagem 23 – Abandonaram-nos 

 
Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/wp-content/uploads/2012/08/meninos.jpg  

Acessado em: 23/07/2019 

 

Para Rizzini e Pilotti (2011), esta problemática está diretamente atrelada às 

desigualdades sociais e a segregação das classes, o que nos faz perceber que 

apesar dos esforços da iniciativa pública e privada, ainda não houve uma proposta 

de enfretamento séria e politicamente viável de distribuição de renda, educação e 

saúde. Neste sentido, apesar de termos avançado em medidas e métodos que 

promovam atenção e cuidado à estas crianças que vivem em situações de 

vulnerabilidade, há um interesse político-econômico que atravanca nossas 

possibilidades de resolvermos este problema em suas raízes.  

 

No que se refere ao caso específico das políticas dirigidas à infância, 
prevaleceu no Brasil até o presente, a “necessidade” de controle da 
população pobre, vista como “perigosa”. [...] Impuseram-se reiteradamente 
propostas assistenciais, destinadas a compensar a ausência de uma política 
social efetiva, capaz de proporcionar condições equitativas de 
desenvolvimento para crianças e adolescentes (Ibdem. p. 16). 

 

3.3.1 Os responsáveis pelas crianças brasileiras ao longo dos séculos 

A infância das crianças no Brasil, sobretudo daquelas abandonadas, 

desvalidas, enjeitadas e expostas, de origem em famílias pobres ao decorrer dos 

https://www.cartacapital.com.br/wp-content/uploads/2012/08/meninos.jpg
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séculos, desde o período colonial até os dias atuais fora analisada detalhadamente 

por RIZZINI, tal como mostra-se no esquema visual sintetizado a seguir: 

 

Imagem 24 - GRÁFICO DOS CUIDADOS COM A INFÂNCIA NO BRASIL 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Diante deste breve sobrevoo pela história da infância de crianças abandonadas 

em nosso país, assim como dos responsáveis e/ou interessados pela sua 

proteção/cuidado nos deparamos com um cenário ainda bastante triste e longe de 

alcançar a seriedade de um desenvolvimento pleno e uma infância feliz. 

 

3.4 A INSTITUCIONALIZAÇÃO INFANTIL E SEUS RISCOS 

 

3.4.1 O que é Abrigo? 

Em pesquisa realizada sobre Arteterapia com crianças abrigadas, Maria 

Fernanda Pauli e Fabio Gumieiro, ao tratar do contexto da institucionalização infantil, 

referenciam Cavalcante, Magalhães e Pontes (2007), que afirmam que abrigo é: 

 

Uma instituição que reproduz, ainda hoje, características próprias das 
instituições totais (prisões, conventos, manicômios, colégios internos), uma 
vez que oferece medidas de proteção à infância que se encontra vulnerável 
à pobreza, à violência, ao abandono, mas expõe inúmeras crianças a outras 
tantas situações de riscos, como a segregação social e a ruptura dos 
vínculos familiares. (CAVALCANTE; MAGALHÃES; PONTES apud PAULI; 
GUMIEIRO, 2015, p. 3). 
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Neste estudo realizado por Cavalcante, Magalhães e Pontes (2007), verifica-se 

também que nas definições mais comuns, “o termo abrigo é definido como asilo, 

esconderijo, recanto, albergue, refúgio, moradia, ninho ou acolhida. ” Assim, 

geralmente tem-se a ideia de “recolhimento, confinamento e isolamento social”. 

Além disso, mencionam que os abrigos infantis, ao longo da história sempre foram 

alvo de intenções políticas de esconder da sociedade civil problemas que 

comprometem “a ordem social e à dignidade humana”. Diante deste fato, “políticas 

de atenção à infância desvalida – sobretudo pobres, órfãos e abandonados” foram 

impulsionadas a acontecer.  

Isto, de certa maneira, colabora para a ideia de que “o acolhimento de crianças 

em instituições é a medida social mais adequada em situações reconhecidas como 

de risco ao desenvolvimento infantil. ” Entretanto, a institucionalização também pode 

gerar sérias situações de risco, tais como: tratamento massificado, privação da 

convivência familiar, separação da figura de apego e confinamento social, o que 

pode prejudicar a saúde e o desenvolvimento destas crianças. (CAVALCANTE; 

MAGALHÃES; PONTES, 2007, p.332). 

 

3.4.2 Como trabalhar as situações de risco vivenciadas pelas crianças 

institucionalizadas e propiciar um desenvolvimento psíquico saudável à elas? 

Para Tizard e Rees (1974) apud Cavalcante, Magalhães e Pontes, desde os 

primeiros dias de vida, é necessário que à criança seja ofertado estímulos que 

possam interessá-la a compreender e desenvolver de forma plena e saudável no 

ambiente que o cerca. Entretanto, conforme afirma Pauli e Gumieiro, não é esta a 

realidade das crianças institucionalizadas, uma vez que: 

 
De acordo com a literatura, [...] percebe-se que muitas das necessidades 
psíquicas básicas não são supridas em ambiente de abrigo, que, segundo 
Cavalcante, Magalhães e Pontes (2007), “por mais atraente e confortável 
que o abrigo possa ser ou parecer à criança, será sempre um ambiente que 
possui características típicas de uma instituição e não propriamente de um 
lar”. (PAULI; GUMIEIRO, 2015, p. 3). 

 

Com o intuito de levantar reflexões que colaborem para o desenvolvimento 

emocional e psíquico de crianças institucionalizadas, amenizando a problemática 

anteriormente citada, indica-se as sugestões de Cavalcante, Magalhães e Pontes 

(2007) que direcionam à criação de espaços estimulantes, criativos e lúdicos que 

promovam mudanças positivas no ambiente, tornando-o mais favorável à interação 
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social, e estimulando uma relação íntima e afetuosa entre as crianças e seus 

cuidadores. Neste mesmo contexto, Pauli e Gumieiro veem a Arteterapia como um 

importante recurso para a criação de um ambiente institucional mais saudável, 

estimulante e criativo. (PAULI; GUMIEIRO, 2015, p. 3). 

O setting arteterapêutico, assim como afirma Philippini: 

 

[...]com sua formação de laboratório de alquimista, recria nos tempos atuais, 

o tão necessário território sagrado. Funciona como local de criação, de 

resgatar e expandir potencialidades adormecidas, de desvelar sentimentos, 

de compreender conteúdos inconscientes. (PHILIPPINI, 2013, p. 39). 

 

Desta forma, este é um ambiente que acolherá o processo terapêutico através 

da arte destas crianças institucionalizadas, e funcionará como um espaço sagrado 

para descobertas internas e fortalecimento do potencial criativo, colaborando para o 

desenvolvimento psíquico e emocional delas. Sendo então, um importante recurso 

para resolver algumas situações de riscos originadas da institucionalização, 

mencionado anteriormente.   
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CAPÍTULO IV 
 

 

 A ARTETERAPIA NO CAMINHO DAS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE 
ACOLHIMENTO  

 

Imagem 25 – Arteterapia 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Além do mais, quem busca nunca é indeciso 
Eu busquei quem sou 

Você, pra mim, mostrou 
Que eu não sou sozinho nesse mundo. 

Música “Cuida de mim” - O Teatro Mágico 

 
O último capítulo deste trabalho traz a casuística observada no estágio para 

conclusão do curso de Pós-Graduação em Arteterapia da Clínica Pomar em 

convênio com a FAVI, realizado com crianças abrigadas na Casa do Caminho, 

instituição filantrópica localizada no município do Carmo, região serrana do Estado 

do Rio. O processo arteterapêutico foi realizado no período de outubro de 2018 a 

setembro de 2019. 

O estágio foi dividido em três ciclos psicodinâmicos (diagnóstico, estímulos 

geradores e processos auto-gestivos), com doze sessões cada ciclo, e com duas 

horas e meia cada sessão. Além destas trinta e seis sessões somadas nos três 

ciclos, foram realizadas dez horas de supervisão de estágio conforme as regras do 

curso de Pós-graduação Lato Sensu em Arteterapia. Totalizando uma carga horária 



58 

 

de cem horas de estágio. As sessões eram realizadas semanalmente, as quintas-

feiras de 17:30 às 20:00, com algumas exceções, como os passeios.        

O trabalho foi iniciado com um grupo composto por sete crianças de três à 

doze anos de idade. As oficinas, a princípio, eram realizadas em uma sala de 

brinquedoteca dentro da casa que entrou em obras, fazendo com que fosse 

necessário a mudança para o único espaço possível da casa: o salão de festas. 

Como este espaço era em parte aberto, foi preciso a cada sessão pendurar tecidos 

que funcionassem como cortinas de proteção do setting para promoção de 

acolhimento, segurança e privacidade. Além disso, esta obra realizada na Casa era 

um fator que dificultava, pois, os materiais ficavam em uma parte deste salão, 

trazendo muita sujeira e poeira para o espaço. Para resolver este problema era 

necessário chegar com bastante antecedência para preparar o local, pois a casa só 

contava com um cuidador por turno, responsável pela limpeza, pelos cuidados 

básicos das crianças, pelo preparo das refeições, entre outras funções. Foi 

necessário muita organização espacial, que constituía, desde a limpeza de pedras e 

sujeiras pesadas, à propagação de essências naturais no ambiente, o uso de 

tapetes e cortinas, e músicas instrumentais que favorecessem o relaxamento e a 

concentração. 

Neste grupo de sete crianças, havia quatro irmãos e uma menina que tiveram 

sua situação alterada pela justiça, e retornaram aos lares de seus familiares em 

janeiro deste ano. Com isso, o grupo ficou reduzido em apenas um casal de irmãos. 

Porém, no mês seguinte, em fevereiro, a casa receberia mais três irmãos, sendo um 

de oito anos e duas bebês. Apesar do grupo já ter avançado algumas sessões da 

fase diagnóstica, devido a esta situação específica, foi decidido em supervisão pelo 

acolhimento deste novo menino de oito anos no grupo. A chegada dele neste 

momento foi muito positiva para o grupo que havia sentido emocionalmente a 

separação dos demais amigos que retornaram para seus lares. O acolhimento ao 

novo integrante foi estimulado e intensificado a cada nova sessão.  

 Este trabalho buscou verificar os benefícios que a Arteterapia pode 

proporcionar às crianças que experienciam a falta de afeto familiar, um alimento tão 

importante para a nutrição de seu desenvolvimento psíquico e emocional. Um dos 

percursos necessários para alcançar esta finalidade, foi compreender o contexto 

histórico da instituição e das crianças que ali habitavam, de forma a construir 

vínculos afetivos, de respeito e de confiança. 
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4.1 A CASA DO CAMINHO: BREVE RELATO SOBRE A IINSTITUIÇÃO 
 

Imagem 26 – A Casa do Caminho 

 
Acervo da Casa do Caminho 

 

De acordo com a Lei Municipal nº 340 de 12/04/1993:  

 

[...] A Casa do Caminho, fundada em 18 de agosto de 1991, é uma 
sociedade civil, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, com sede e foro 
na cidade de Carmo, Estado do RJ. Em seus Estatutos verificou-se que tem 
por finalidade amparar menores abandonados pelos pais, órfãos sem 
amparo ou os necessitados de apoio econômico e moral.  
Através de diversas ações conjuntas, visa promover a permanência dos 
menores com suas famílias através da prestação de informações, e todo 
esforço necessário para que o núcleo familiar seja mantido e preservado. 
Esgotadas todas as possibilidades neste sentido, a Casa do Caminho 
promove o amparo ao menor, fornecendo alimentação, vestuário, integração 
social, educação regular e profissional, assistência médica-odontológica, até 
o atingimento de sua maioridade.[...] Trata-se de uma entidade sem fins 
lucrativos, que atua graças a boa vontade e esforço de seus voluntários e 
sócios.[...]  
Disponível em: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0711.nsf/e00a7c3c8652b69a83256cca0064
6ee5/43297020e01eed22832576e20065aaf6?OpenDocument 

 

Segundo entrevista realizada com Carminha Rodrigues Fonseca, comissária de 

menores do município e sócio fundadora da Casa do Caminho, a origem da casa 

aconteceu quando ela, a pedido do promotor com quem trabalhava, precisou 

entregar uma criança (que se encontrava na casa de uma senhora conhecida como 

D. Lúcia, que ficava com crianças para mães que não podiam cuidar) ao seu pai.  

Ao chegar na pequena casa desta senhora viu muitas crianças em condições 

muito difíceis. Todas dormindo no chão e a casa parecia ser pequena para todas 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0711.nsf/e00a7c3c8652b69a83256cca00646ee5/43297020e01eed22832576e20065aaf6?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0711.nsf/e00a7c3c8652b69a83256cca00646ee5/43297020e01eed22832576e20065aaf6?OpenDocument
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aquelas pessoas. Diante desta situação, pensou em pedir ajuda para construir uma 

casa que melhor acomodasse aquelas crianças. Então, convidou várias pessoas 

para conhecer a casa e a D. Lúcia começou a receber muitas doações. Saiu em 

busca de donativos para a construção da casa e, juntamente com outros amigos, 

conseguiu a doação de um lote.  Este grupo de que Carminha fazia parte fez a 

primeira reunião na Câmara dos Vereadores e lá a ideia de construir uma casa para 

abrigar as crianças não foi muito aceita, mas o grupo que era bem decidido e fazia 

reuniões em seu escritório de advocacia. Ela e um parceiro do grupo, o Sr. Galiano, 

saíam juntos para solicitar ajuda com material de construção. Outro parceiro 

importante do grupo, o Sr. Cornélio Kuiper, um holandês que estava residindo em 

Carmo, pagou toda a mão de obra e fiscalizou a obra, tornando-se o primeiro 

tesoureiro da Casa do Caminho. Enquanto isso, o marido de Carminha, o Sr. Luiz 

Claudio, ajudava pedindo tickets de refeição para compra dos alimentos das 

crianças, o que fez durante anos. Em três meses a casa ficou pronta, mas não podia 

ser apenas mais uma casa residencial, seria agora uma associação, abrigo onde 

seria recebida qualquer criança que se encontrasse em situação de vulnerabilidade 

social, sobretudo vítimas de maus tratos. O desejo do grupo era que aquela casa 

fosse um lugar onde as crianças estivessem protegidas.  

Com estes propósitos, a Associação foi fundada em agosto e em novembro a 

casa estava pronta. A Casa do Caminho completa em agosto 28 anos. Carminha foi 

presidente nos dois primeiros mandatos de 1991 a 1995. Em 1996 a Casa do 

Caminho começou a receber ajuda da Prefeitura Municipal e fez uma parceria com a 

Fundação Para a Infância e Adolescência - FIA.  

Com o tempo, Carminha percebeu que não adiantava ajudar apenas as 

crianças. Era necessário ajudar também a família e mais tarde, quando foi 

presidente novamente, criou a Casa Art, em parceria com o SEBRAE, formando um 

grupo de mães que bordavam, pintavam e conversavam sobre suas vidas.  

Para ela, “as crianças sempre chegaram muito sofridas, muitas com marcas no 

corpo e na alma de violência física e emocional, mas aos poucos vão se 

reestruturando”. E, considera o seguinte a respeito das crianças assistidas: “Temos 

seres humanos sofridos, mas com grande chance de serem felizes. 

É uma casa grande com aparência de casa lar. As crianças sempre demonstram 

muita alegria por estarem lá. Protegidas e poderem brincar naquele jardim. Quanta 

correria, quantos brinquedos espalhados, quanta alegria! Dá gosto de ver! ”  
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A Casa do Caminho, conta com uma equipe técnica (coordenadora, psicóloga 

e assistente social), além das cuidadoras e dos sócios que continuam mantendo e 

administrando a Instituição juntamente com a parceria pública da FIA e Prefeitura de 

Carmo (responsáveis pelo pagamento dos salários da equipe técnica e cuidadoras). 

Porém, hoje, a administração da casa se encontra numa situação delicada, uma vez 

que o presidente, que precisou passar por uma cirurgia, já anunciou que irá entregar 

o mandato em dezembro, o contrato com a atual psicóloga também está prestes a 

encerrar, a assistente social já pediu remoção para outro setor público do município. 

A FIA não tem cumprido com as das datas de envio das verbas para pagamento, o 

que interfere diretamente nesta permanência de funcionários. Sendo assim, este 

contexto é preocupante para a saúde psíquica das crianças, uma vez que também 

reflete nos cuidados básicos para o desenvolvimento destas. 

 

4.2. PERFIL INICIAL DO GRUPO 
 

Imagem 27 – Grupo Inicial  

 
Acervo Pessoal da Autora 

 

Ao visitar a instituição para conversar com a equipe técnica sobre a proposta 

do estágio voluntário com Arteterapia e da formação do grupo de crianças, conheci a 

realidade da instituição: eram poucas crianças e com possibilidades de saírem do 

grupo e retornar aos seus lares a qualquer momento. Sendo poucas crianças, foi 

solicitado pela equipe da Casa que o trabalho englobasse todas elas, principalmente 

para evitar possível sentimento de exclusão, já que estão frequentemente expostas 

a este tipo de situação.  
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Inclusive, as funcionárias comunicaram que estavam procurando naqueles dias 

um profissional que fizesse justamente algum tipo de atividade artística com elas. 

Foi então que iniciamos o grupo formado por crianças de três a doze anos de 

idade, sendo três meninas e quatro meninos com comportamentos que requisitavam 

bastante disposição e energia, necessitando trabalhar regras e limites a todo 

instante. No final do processo o grupo terminou com apenas três integrantes.  

Os integrantes que iniciaram o grupo foram aqui registrados com as siglas 

iniciais de seus nomes: J.G., F.V., R., D., B., J., M. Em janeiro de 2018, resolvida 

situação perante a justiça, os irmãos J.G., F.V., R., D. retornaram ao lar familiar que 

ficava em outro distrito, dificultando a permanência deles no grupo, o mesmo 

ocorreu com B. Desta forma, o grupo se reduziu a J. e M. Entretanto, no mês 

seguinte, em fevereiro, o grupo recebeu um novo integrante: K.  

E os três: M., J. e K. permaneceram até o final do processo juntos. Como eram 

crianças afetuosas e que expressavam sentimentos e emoções bastante 

significativos, foram apelidados respectivamente de: Alegria, Amor e Carinho. 

O grupo, no início, apresentava baixa-autoestima, carência de afeto e 

estímulos, pouca expressividade, insegurança, medo, agressividade em alguns 

momentos, dificuldade de compreender regras e respeitar as falas dos participantes. 

Com o intuito de apresentar um pouco mais sobre a realidade do grupo que 

permaneceu junto a maior parte do processo foi criada a seção a seguir. 

 

4.3 AMOR, ALEGRIA E CARINHO: UM GRUPO DE CRIANÇAS CRIATIVAS 
 

Imagem 28 – Um grupo de crianças criativas 

 
Acervo Pessoal da Autora 
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O grupo (apresentado na fotografia), que se manteve presente durante a maior 

parte do processo, recebeu o nome de Alegria, Amor e Carinho: um grupo de 

crianças criativas. Formado por três crianças o grupo expressou, através das 

sessões arteterapêuticas, muitas questões ligadas à carência afetiva.  

Alegria é uma linda menina de 10 anos, irmã de Amor e de mais outros irmãos. 

Desde o início do processo sempre se demonstrou muito vaidosa, insegura, com 

intensas questões relacionadas a ausência da figura materna-protetora. Segundo ela 

relatou em uma das sessões, “é a filha do meio de um belo casal. Muito vaidosa, 

adora desenhar, pintar, mas não gosta quando não acerta um dever da prova. ” 

Amor é um amável menino de 9 anos, se considera muito teimoso e criativo. 

Criava muitos conflitos sociais dentro da casa, sobretudo com a irmã Alegria e os 

membros mais novos. Demonstrou bastante resistência às regras do trabalho. É 

muito autêntico, criativo e costuma expressar o que pensa e deseja. Aos poucos foi 

demonstrando o quanto adora dar e receber carinho, e o quanto sente a falta do pai. 

Adora soltar pipas bem alto, brincar de inventar cores que ainda não existem.  

Carinho, um menino encantador de 9 anos, tem duas irmãzinhas. Introspectivo 

em muitos momentos, demonstrou receio de se expressar verbalmente perante o 

grupo, porém, era completamente expressivo nas atividades plásticas, 

demonstrando flexibilidade, fluidez e interesse por quase todas as atividades e 

materialidades. Segundo ele contou em uma das sessões, “um dia ele pisou em um 

prego muito grande que atravessou o pé dele e a mãe dele teve que arrancar o 

prego com a mão. Mas, ele não chorou, pois tem vezes que ele guarda o choro! ” 

 

4.4 CICLO DIAGNÓSTICO 
 

Imagem 29 – Conteúdos simbólicos 

 
Acervo Pessoal da Autora 
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Quando o grupo se encontrou pela primeira vez, algumas crianças que já 

estavam na Casa, vieram correndo ao meu encontro no portão, demonstrando muita 

ansiedade, fazendo algumas perguntas e oferecendo ajuda. Foi necessária uma 

conversa prévia com a cuidadora responsável pelas crianças, requisitando uma 

parceria, explicando a ela o funcionamento do trabalho e que, durante a fase de 

preparação e reorganização final do setting, não seria possível que as crianças 

estivessem presentes, o que foi conquistado com muita dificuldade, uma vez que o 

espaço ficava dentro da casa em que eles moravam e estavam sempre querendo 

ficar por perto. Foi explicado também que seria importante que as crianças 

bebessem água e fossem ao banheiro antes de iniciarem a sessão, mas como 

estavam dentro de suas casas, as vezes era difícil controlar estas necessidades que 

surgiam. A preparação do setting arteterapêutico será apresentada na fotografia a 

seguir. 

 
Imagem 30 – Preparação do setting  
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Já logo na primeira sessão as crianças demonstraram muitas emoções. 

Estavam ansiosas, dispersas, alegres, curiosas, interessadas (um deles chegou com 

uma pasta na mão onde queria guardar todos os seus trabalhos), agitadas e 

eufóricas. Assim que entraram no setting preparado chegaram próximo à mesa, e 

ficaram olhando bem de perto como as crianças que chegam numa festa de 

aniversário e logo se aproximam da mesa do bolo, como se ali existisse uma 

espécie de imã que as aproximasse instantaneamente. Mas, rapidamente, foram 
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orientadas para sentarem no chão, um pouco distante da mesa, e a formarem um 

ciclo. Ali, fez-se a apresentação inicial do trabalho arteterapêutico e da minha função 

dentro do trabalho, tentando deixar a linguagem o mais acessível a todos eles, já 

que a diferença de idade do grupo era bastante expressiva. Após este momento, foi 

solicitado que eles se apresentassem, dizendo seus nomes, idades e, caso 

tivessem, contassem os gostos e interesses que tinham pela arte. Apresentados 

todos os participantes, estes foram convidados para um momento de relaxamento, 

exercitando a respiração e a postura. De forma geral, conseguiram executar 

positivamente esta atividade, conforme mostrado na fotografia a seguir. 

 

Imagem 31 – Atividade Inicial de Preparação e Relaxamento 
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Eles demonstraram muito esforço, mas, em alguns momentos abriam os olhos, 

riam e tentavam virar para olhar a mesa novamente. Diante deste fato, foi preciso 

ser breve e assim que demonstraram estar, em maioria, relaxados, foram 

convidados para escolherem seus lugares na mesa. Pronto! Chegava a hora do 

primeiro conflito! Imediatamente verbalizaram:  

- Sai! Eu que vou sentar aqui!  

- Ei, essa cadeira já é minha!  

- Calma, gente! Não estão vendo que tem material para todo mundo, não?  

Esperando que eles mesmo percebessem o que havia sido questionado por 

último por uma das crianças, não se obteve resultados positivos. Foi então, que se 

começou a falar sobre as regras que precisavam ser cumpridas:  
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- Beber água, fazer o lanche, ir no banheiro pouco antes do início da sessão; 

- Realizar todas as etapas da sessão (dinâmicas de preparação/aquecimento, 

desenvolvimento das atividades, encerramento e trocas entre os participantes);  

- Perceber e respeitar o espaço e o tempo de cada um dos participantes;  

- Não ser agressivo e implicante com o outro;  

- Ser cuidadoso ao comentar sobre o trabalho do outro, de forma a não causar 

constrangimento;  

- Utilizar os materiais e a sala com cuidado;  

- Ser verdadeiro e livre para expressar tudo que sentir e pensar; 

- Colaborar na reorganização dos materiais que utilizaram. 

Com as regras apresentadas e relembradas a todo momento, as atividades 

foram iniciadas. Durante toda a fase diagnóstica buscou-se trazer ao grupo 

dinâmicas de preparação e relaxamento diversificadas e ofertou-se uma atividade 

artística diferente em cada uma das doze sessões desta fase. As atividades 

desenvolvidas nesta fase foram: colagem, desenho, pintura, construção com 

sucatas, construção de personagens, mosaico, modelagem com biscuit, self-box, 

gravura, instrumentos musicais, fotografia e autorretrato. 

Com frequência, o grupo demonstrou atitudes de insegurança e receio quanto 

a materialidade e o resultado final do trabalho. Era comum solicitarem ajuda e uma 

confirmação sobre a beleza ou não-beleza do resultado estético do que fora criado. 

Alguns, inclusive, desenvolveram durante todo o processo uma intensa relação 

emocional com o resultado, apesar de sempre serem lembrados que o objetivo 

daquelas atividades era que eles expressassem os seus sentimentos verdadeiros, 

de forma livre, sem compromisso com a estética, com a beleza.  

Com o intuito de desbloquear possíveis barreiras que lhes impedissem uma 

fluidez, uma flexibilidade criativa, foram trabalhadas modalidades artísticas que lhes 

permitissem maior espontaneidade, fazendo emergir do inconsciente os conteúdos 

simbólicos mais difíceis e significativos para cada um dos participantes. 

Em relação aos momentos de encerramento, compartilhamento e troca de 

informações sobre o que haviam criado na atividade desenvolvida, houve inúmeras 

dificuldades de ouvir, de esperar a vez do outro para iniciar a fala, de respeitar o 

trabalho do outro, de conviver com o que foi feito por si próprio (muita dificuldade de 

lidar com os resultados e com os símbolos emanados). Sobre esta última 

dificuldade, houve um fato vivenciado por um dos participantes (F.V.) que depois de 
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muitas tentativas frustradas em pintar sua casa, fez um quadrado preto por cima de 

tudo e chorou muito, virando a pintura de cabeça para baixo e não aceitando falar 

com ninguém. Exclamando: “Eu sou um burro, eu não sei pintar! ” Respeitado o 

tempo de F.V. vivenciar aquela emoção, para a surpresa de todos, no momento 

final, de falar sobre o trabalho, ele fez o seguinte relato:  “Aqui é o céu, aqui é a 

grama! E aqui... (demonstrando muita tristeza e desânimo) é a “porta”! (referindo-se 

ao quadrado preto) ”. E, após ser questionado se esta porta daria para algum outro 

lugar, rapidamente respondeu com um olhar assustado: “Sim! Para um porão cheio 

de zumbis! ” Então, passou as mãos no rosto secando suas lágrimas e encerrou sua 

fala. O trabalho de F.V está apresentado na imagem a seguir. 

 

Imagem 32 – Pintura de F.V 
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A partir de muitas demonstrações de baixa-autoestima, carência de afeto e 

estímulos diários, pouca expressividade, insegurança, medo, agressividade em 

alguns momentos, dificuldade de compreender regras e respeitar as falas dos 

participantes, além de muitos símbolos que ressurgiam com frequência, como: 

casas, pessoas solitárias e em pares, coração, árvores e animais, uma hipótese 

diagnóstica foi levantada. Era muito possível que a ausência de afeto familiar 

gerasse neles vínculos sentimentais adoecidos, o que ficara expresso na intensa 

relação com a materialidade e com os campos simbólicos expressados. 

Com esta hipótese levantada, foram pensadas, juntamente com a supervisão, 

em atividades específicas que estimulassem o desenvolvimento de reações que 

pudessem confirmar ou questionar aquilo que havia diagnosticado, planejando assim 

o próximo ciclo caraterizado como: estímulos geradores, descrito no próximo item.  
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4.5 CICLO DE ESTÍMULOS GERADORES 
 

A fim de validar a hipótese diagnóstica configurada no ciclo anterior, neste 

momento foram trabalhados mais intensamente os conteúdos e os campos 

simbólicos emergidos. Para tal foram utilizados diferentes estímulos como: filmes, 

curtas-metragens, contação de história e passeio. 

As histórias utilizadas como estímulos simbólicos foram pensadas em cima da 

questão afetiva dos personagens com seus familiares e amigos próximos. Portanto, 

foram escolhidas as seguintes: “O Patinho Feio”, “Os músicos de Bremen”, “João e 

Maria”, “A Galinha Ruiva”, “O lobo e os sete cabritinhos”. Como algumas histórias 

estimularam mais reações no grupo do que outras, necessitou-se que estas histórias 

fossem exploradas novamente em sessões seguintes. Mas, para não repetir a forma 

como eram apresentadas variou-se em contação, vídeo-animação (curtas), e filmes. 

Observou-se muito interesse e atenção às histórias apresentadas, e, em muitos 

momentos comentavam entre eles sobre as ações dos personagens, se 

relacionando com estes: “Se eu fosse ele...eu faria assim! ” “Até eu fugiria dali! ” 

Demonstraram muitas reações afetivas com a materialidade e intensas demandas 

de explorá-las, como foi percebido nas sessões constituídas por alimentos. 

Requisitaram produções simbólicas: “Tia, faltou uma coisa. Os patinhos voando e 

uma casa para eles! ” A seguir revela-se alguns destes estímulos e modalidades.   

 

Imagem 33 – Estímulos Geradores 
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Além das histórias, pensou-se em realizar um passeio na praça como forma de 

estimular a vivência de vínculos sócio afetivos entre eles e outras pessoas, de forma 

livre, lúdica e criativa. Para a saída com as crianças da casa, fez-se necessário a 

presença de uma cuidadora. Neste momento, foi possível perceber os participantes 

alegres, dispostos e totalmente livres para fruírem o espaço, proporem brincadeiras, 

fotografias, andarem de patins e até solicitarem um pequeno piquenique que 

conseguimos improvisar. Às vezes, porém demonstravam-se inseguros em 

realizarem atividades simples, pedindo autorização para executá-las, o que 

comprovou a carência do grupo em realizar atividades externas. Isto ficou registrado 

na sessão fotográfica seguir. 

 
Imagem 34 – Sessão Fotográfica do Passeio na praça 
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As crianças foram se sentindo à vontade e começaram a pedir as histórias que 

queriam assistir: “Tia, num próximo dia você traz João e Maria e a caça às bruxas? ” 

Passaram a solicitar também músicas que gostariam de ouvir durante as atividades: 

“Tia coloca aquela música do Teatro Mágico: Nem toda palavra é, aquilo que o 

dicionário diz...” Além de demonstrarem seus desejos diante do que criavam: “Cara, 

se eu tivesse uma casa cheia de doces como esta da bruxa... eu nem sei! ” 

Promoveram encontros com suas realidades, como foi o caso do que expressou 

Amor, durante uma cena de João e Maria em que eles encontram o tesouro e saem 

correndo. Ele bateu palmas, sorriu e disse: “E eu continuo pobre! ” E também 

demonstraram desejos de transformarem suas realidades. Em uma sessão, ao 

realizarem a atividade, conversaram sobre o desejo de saírem da casa: “Eu quero 
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sair daqui e você? Para onde você quer ir? Para a minha casa! E, você? Ele quer ir 

para sua casa, tia! ” Neste momento, continuo só observando a conversa entre eles 

e o menino a quem a última frase se destinava, olha sorrindo para mim e comenta: 

“Mas, eu sou arteiro, hein tia?!” 

Foi então, que diante das inúmeras demandas durante este ciclo, levadas à 

supervisão do estágio, na décima segunda sessão, chamada de sessão de trânsito, 

pensou-se na realização de um planejamento construído juntamente com as 

crianças que pudesse prepará-las para o encerramento do processo arteterapêutico, 

o último ciclo (autogestivo), que será melhor abordado no item a seguir. 

 

4.6 CICLO DE PROCESSOS AUTOGESTIVOS 
 

Com o intuito de fortalecer a autonomia e os laços afetivos do grupo 

construídos e reforçados durante o processo, as atividades para encerrar o estágio 

nesta fase autogestiva foram planejadas em cima da solicitação das crianças, de 

forma a preservar esta afetividade mesmo depois do encerramento do trabalho.  

Entre as atividades pensadas pelas crianças estavam aquelas que gostariam 

de repetir: Pintura, Modelagem, Passeios (No Circo e na Roça); aquelas que ainda 

não haviam realizado: Oficina de Slime, Mandalas de Frutas, Produção e Pintura de 

Máscaras; e o projeto que gostariam de construir coletivamente: A maquete de um 

Sítio/Fazenda. 

Programamos como primeira atividade o passeio no Circo para aproveitar a 

oportunidade de levá-los antes que a estadia deste na cidade acabasse. Na escola, 

as crianças ganharam um folder de divulgação e trouxeram para me mostrar ainda 

no final do ciclo anterior. Estavam todos felizes, pois pensavam que os folders eram 

ingressos de entrada. A partir deste momento, apesar de muitas dificuldades 

(econômicas e institucionais) comecei a organizar tudo e correr atrás do que fosse 

necessário para levá-los. Ao lado de uma das cuidadoras, com autorização da 

coordenação e apoio de algumas pessoas que contribuíram com o custeio, 

conseguimos realizar o tão sonhado passeio no Circo e um lanche na pizzaria. Lá 

eles foram os primeiros a chegarem, podendo escolher seus lugares e se divertirem 

à vontade. Inclusive, Carinho, o menino mais tímido do grupo, ao ser convidado pelo 

palhaço para participar de uma brincadeira no palco, para a surpresa de todos, 

aceitou e subiu alegrando toda a plateia, como mostrado na foto a seguir. 
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Imagem 35 – O Circo trazendo alegria 
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Esta sessão do passeio no circo foi muito estimulante e rendeu inúmeros 

comentários na viagem de volta ao centro da cidade, durante o lanche na pizzaria. 

E, segundo as cuidadoras, os comentários permaneceram a semana inteira. 

Inclusive, na sessão seguinte (modelagem) as referências do passeio ainda 

estiveram presentes: palhaço, mágico, bailarina, equilibrista, etc, conforme revelado 

na próxima imagem. Além de estimulá-los a conversarem sobre os personagens 

com quem mais se identificaram, aproveitando o contexto do passeio, foi utilizado o 

clipe da música “Sonho de uma Flauta”, do grupo O Teatro Mágico, como estímulo.  

 

Imagem 36 – Personagens em argila 
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Nas sessões seguintes emergiram bastante demonstrações de 

companheirismo, afetividade e projeção de campos simbólicos relacionados ao 

contexto emocional a que estavam atrelados. Como foi o caso da pintura sobre tela, 

da oficina de Slime e das Mandalas de frutas, apresentadas nas fotografias abaixo. 

  

Imagem 37 – Sessão de Pintura 
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Imagem 38 – Sessão de Slime  

 
Acervo Pessoal da Autora 



73 

 

Imagem 39 – Sessão de mandalas de frutas 
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Na sessão de pintura demonstraram-se bastante envolvidos com os exercícios 

de mímicas, durante o momento de preparação, e depois, na atividade plástica 

estiveram muito interessados pela mistura de cores, expressando autonomia ao 

produzí-las e oferecendo ajuda uns aos outros. Pintaram com as mãos em alguns 

momentos, deixando efeitos surgirem e até se espantando com estes. Amor, ao 

compartilhar sobre sua obra, disse: “A minha tinta está fugindo da tela! ” E, ao tentar 

falar sobre a imagem ficou concentrado em silêncio e exclamou: “É só um bicho! Um 

Bode! Ele tem duas presas porque é um animal feroz! Mas, não é desse mundo! 

Não, eu não pensei em fazer esse bicho. Mas, eu fiz! Ele está piscando para mim! ” 

(Demonstrando medo e tristeza). 

Na oficina de Slime foi interessante perceber reações tão diversas entre eles 

acerca da materialidade. Após algumas tentativas em preparar a massa (slime) 

fracassadas, nas quais não havia a elasticidade esperada por eles no resultado, ao 

final de novas tentativas, ficaram satisfeitos com o resultado que desejavam e foram 

brincar de esticá-la ao som da música instrumental. Enquanto Alegria verbalizou 

achar “nojento” quando a Slime caiu no chão, Carinho gostou justamente da parte 

que estava “melecado” e pode colocar a “mão na massa”. Mas, apesar das reações 

diferentes, no momento final, o grupo brincando de dançar em círculo com a massa, 

demonstrou uma imensa satisfação de ter conseguido construir a própria slime 

(geralmente comprada industrialmente pela maioria das crianças). 
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Na confecção de Mandalas de frutas, observou-se um grupo muito mais calmo 

e tranquilo que aquele do início do processo, estando mais concentrado, harmônico, 

cooperativo, interagindo com os trabalhos dos colegas, de forma a ajudá-los.  

Para satisfazer o desejo e a necessidade do grupo, que quase não realizava 

atividades externas, exceto as idas e voltas da escola, foi realizado mais um 

passeio, dessa vez no Alto do Monte, um ponto turístico da cidade. Além do passeio, 

o grupo pediu também um piquenique embaixo de uma árvore. Como deparamos 

com um lugar sem sombras e sem árvores em um dia ensolarado, decidimos em 

grupo, passear por estradas de terra que levam aos sítios e fazendas dos distritos. 

Passamos por algumas fazendas e sítios cujos bois e touros não estavam muito 

satisfeitos com nossa presença. Entramos em uma fazenda antiga, que está em 

grande parte abandonada, com muitas árvores centenárias, mas dessa vez foi uma 

matilha que acabaria com os alimentos do piquenique em segundos caso 

decidíssemos ficar ali. Continuamos o passeio estrada a fora até encontrar uma bela 

árvore, dentro de um sítio de um amigo que nos permitiu entrar e ali fazer o 

piquenique. Este momento foi repleto de sabores, sorrisos, brincadeiras e aventuras, 

o que foi registrado em muitas fotografias. Uma delas é apresentada a seguir. 

 

Imagem 40 – Piquenique no sítio 

 
Acervo Pessoal da Autora 

 

Por fim foram realizadas as duas últimas sessões com atividades práticas: 

confecção de máscaras com atadura gessada e, na sessão seguinte, a pintura das 

mesmas. Apresenta-se este momento nas fotografias e relatos a seguir. 
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Imagem 41 – Produção de Máscaras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Acervo Pessoal da Autora 

 

Imagem 42 – Pintura de Máscaras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Acervo Pessoal da Autora 

 

Estas sessões repercutiram muitas reações negativas sobretudo com os 

resultados. Ficaram sérios ao observá-las, ficaram tristes e até compartilharam 

sentimentos intensos com os personagens criados: “Ele é um Bobo! ”, disse Amor. 

Até que foi questionado: “E se pudesse se relacionar com ele, quem ele seria?” 

Reflete rápido e responde: “Meu pai! Porque eu preferiria um pai bobo, do que um 

pai mau que abandona o filho! ”. Então, o silêncio tomou conta deste momento, com 

uma sensação de alívio.  
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Já Carinho reforçou sua constante relação com o campo simbólico da morte. 

Ao falar objetivamente sobre seu trabalho, exclamou em partes: “Ele é a morte! Ele é 

mal porque mata as pessoas! ”. E ficou envergonhado quando Alegria observou: “Tá 

amarrado, em nome de Jesus! ” Porém, na sessão seguinte, ao perceberem que 

Carinho se divertia ao pintar sua máscara, interrogaram: “Você está se divertindo 

com sua máscara? ” Quando, ele responde (sorrindo ao mesmo tempo assustado): 

“Anram! Mas, não é realidade, tia! É só uma máscara, tá? ” Como quem precisava 

justificar a reação ambígua vivenciada. Uma observação importante acerca da 

história de Carinho é que sua mãe, que é dependente química e está sem 

tratamento, possuí um corpo extremamente magro e doente, nos permitindo 

visualizar os ossos pela pele. Naquele dia ela havia visitado Carinho e suas irmãs 

menores, e ele estava expressando muita tristeza e vontade de estar com ela.  

Alegria também demonstrou muito desejo de fazer sua máscara, mas estava 

muito insegura ao mesmo tempo. Solicitava minha presença o tempo todo e 

reforçava suas questões sentimentais com a própria imagem, demonstrando 

estranhamento com sua máscara. Durante a pintura, diz: “Como vou pintar por 

dentro? Ah! Já sei! Já tenho a solução! ” “Não, tia! É que eu estou pensando num 

filme que eu vi. Aquele que as meninas jogam as menininhas no lago de cabeça 

para baixo e afoga elas! ” E continua sua pintura com cores escuras e sombrias. É 

importante observar que Alegria sempre ouvia de sua avó, quando ainda morava 

com esta, que era muito feia e muito diferente de sua bela irmã mais velha.  

Na antepenúltima e penúltima sessão foram preparados momentos de 

retrospectivas do percurso do estágio, da sessão mais antiga à mais recente, sendo 

dividido a entrega da quantidade total de trabalhos nesses dois dias. Os trabalhos 

foram acondicionados em embalagens plásticas amarradas por fitas, caixas e bolsas 

de papel natural. A fotografia deste momento será apresentada na próxima imagem. 

Antes das entregas, foi realizado tudo que frequentemente se realizava nas 

sessões: momento de relaxamento com música, danças, atividades de respiração 

profunda, e ao final o compartilhamento do que acharam de cada retrospectiva. 

Além disso, responderam às perguntas relacionadas a todo o processo, feitas 

individualmente: 1. Qual atividade mais gostaram? Por quê? 2. Qual atividade que 

menos gostaram? Por quê? 3. Acharam que mudaram por causa deste trabalho? 

Em que? 4. Alguém disse que mudaram? Por quê? 5. Se fossem contar para alguém 

o que acontece nas sessões, como contariam? 
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Imagem 43 – Retrospectiva I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Acervo Pessoal da Autora 

 

Imagem 44 – Retrospectiva II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acervo Pessoal da Autora 

 

Neste momento surgiram respostas interessantes, ao mesmo tempo que 

revelava-se o interesse dos integrantes por tudo que construíram durante as 

sessões, e demonstravam um pouco de tristeza e apreensão pelo encerramento que 

estava prestes a acontecer.  

Amor relatou que gostou de construir a casa, de pintá-la e de confeitá-la com 

doces. Ao lembrar de todos os amigos que ainda estavam no grupo, encheu os 
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olhos de lágrimas e disse que se emocionou por lembrar dos amigos que saíram. 

Lembrou do desenho que gostou de fazer da Casa do Caminho. Observou o 

seguinte sobre o seu mosaico: “Meu mosaico ficou tipo um coração, mas um dia 

terrível apareceu umas pecinhas pretas no coração dele, aí ele ficou chateado, 

chateado e depois apareceu umas pecinhas alegres, azul, verde, amarelo, ...” E que 

não gostou da sua última pintura porque ficou feia. Disse que achou que mudou 

ficando mais criativo, mais pensativo. Ele contaria para “todo mundo que ali nas 

sessões eles pintam, fazem arte (não é arte de bagunça, não!), constroem, fazem 

casa, colagem, maquetes, e podem falar que está bonito e que está feio também”.  

Carinho disse que o que mais gostou de fazer foi a construção do sítio e 

observou espontaneamente, ao olhar para o trabalho: “Tia, queria ser pequeno para 

entrar ali dentro! ” “Eu ia ficar feliz de entrar dentro de uma coisa que eu construí. ” 

Já a atividade que ele menos gostou foi da máscara porque quando ela secou, 

quebrou um pedaço e que ele ficou zangado com ela. Disse não saber se mudou 

após as sessões, mas que se sente um menino mais ou menos legal. “Aqui dentro a 

gente faz sessões arteterapêuticas, a gente pinta, faz máscaras, faz mandalas, 

sítios. ” “Eu me sinto muito legal aqui”. “Queria falar para todo mundo vim pra cá! ” 

Alegria disse que gostou de tudo que fez. Mas, “o que mais gostou foi de fazer 

foi a colagem, porque era mais simples e porque achou muito interessante achar 

aquelas imagens (celular, perfume, casa chique, tambores, e dois personagens do 

filme) ”. Ao descrever um de seus desenhos disse que fez vários pontos 

entrelaçados, representando cada um que já tinha passado pela Casa do Caminho 

enquanto ela estava ali. Contou que ao fazer os trabalhos se sentiu alegre, criativa, 

inspirada. E que não gostou da máscara, porque não gostou do resultado. Não 

conseguindo, inclusive olhar para esta. Disse também, que “tia Patrícia, a psicóloga 

da Casa, já havia dito que a gente tinha mudado muito, estávamos mais 

comunicativos e criativos. Aqui nas sessões arteterapêuticas rola paciência, 

respeito. Rola combinados, brincadeiras, um montão de coisas”. 

Entre os sinais do fortalecimento afetivo construído pelo grupo, ao falarem 

sobre o que acharam da sessão de modelagem de massinha, uma atitude de 

preocupação foi observada. Primeiro Amor contou sobre o seu boneco: “Eu fiz um 

boneco que mora na roça, mas inteligente, ele estava com um chapéu e uma 

mochila indo para escola (olhou para baixo ao perceber que seu boneco não tinha 

mochila). Era bem bonito e jogador de futebol”. Após o relato do irmão, ao falar 
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sobre seu trabalho, Alegria contou: “Eu fiz até um picolé, né? Porque eu sou 

especialista! E também fiz uma mochila de biscuit. Ficou muito bonita! E vai ser para 

um bonequinho (olhando para o irmão, perguntou o nome do boneco, e após 

esperá-lo responder, disse): “Vai ser pro Zé que mora na roça!”. E todos riram juntos. 

Por fim, para o planejamento da última sessão (celebração do processo 

arteterapêutico) foi ouvido deles tudo que gostariam que tivesse na festa. As 

solicitações foram: balões, bolo de chocolate, salgadinhos, biscoitos e refrigerantes. 

E, observaram cuidadosamente: “Tia, você tenta! Se não conseguir tudo, não tem 

problema não, tá? ” A partir das solicitações, preparei tudo que foi pedido e organizei 

o espaço e as músicas que gostavam. Entre os convidados estavam as irmãzinhas 

de Carinho, as cuidadoras e algumas amiguinhas. Todos dançaram, comeram e 

beberam, tiraram fotos e se divertiram. No final da festa colaboraram com a 

reorganização do espaço, e quando fui junto com a cuidadora guardar algumas 

caixas no meu carro, eles ficaram com ela na rua, enquanto voltei na Casa para 

guardar algumas coisas que faltavam na cozinha. Neste momento, duas crianças 

aproveitando o carro aberto pediram se podiam entrar um pouco, e para minha 

surpresa, quando voltei, estavam todos dentro do carro, dizendo: “Tia, pode entrar, 

vamos todos embora com você! ” E se despediram da cuidadora. A seguir estão as 

imagens da festa e da despedida final. 

 

Imagem 45 – Festa de Encerramento 

 
Acervo Pessoal da Autora 
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Imagem 46 – Despedida final improvisada pelas crianças 

 
Acervo Pessoal da Autora 

 

No final sentaram todos próximos de mim e disseram muitas coisas, como: “Eu 

pretendo que você não vá embora, tia! ” “Eu quero fazer de novo as sessões 

arteterapêuticas porque foi muito legal! ” “Vai ter que esticar para mais um ano, dois, 

três, quatro anos, quantos anos forem. ” Ao ouvir atentamente sua companheira 

Alegria sobre tudo que rolava nas sessões arteterapêuticas, Carinho sorriu 

confirmando e advertindo: “É rola de tudo, menos andar de avião, né? ” Disse que 

queria “ir no avião”. “Eu sou um pouquinho corajoso, mas tenho um pouquinho de 

medo. ” Contaram que acharam “a festa muito legal, divertida, que tinha música, 

doces, torradas, salgadinhos, muita alegria e descreveram todos os convidados que 

estavam presentes. ” Estavam totalmente desinibidos neste momento e falaram que 

ficou faltando uma oficina de pipa. Disseram que ali estavam “felizes e confortáveis”. 

Observou-se no perfil final do grupo um fortalecimento significativo dos vínculos 

afetivos existentes entre eles e outros membros dos núcleos a que pertencem, como 

as cuidadoras, as outras crianças menores e os amigos mais próximos. 

Além de características que foram, claramente, intensificadas, tais como: 

aumento da concentração, da autonomia, da autoestima; maior cooperação e 

respeito entre eles; valorização do potencial criativo; liberdade de expressão; e 

fortalecimento do afeto. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho cujo objetivo foi mostrar os benefícios da Arteterapia com 

crianças em situação de acolhimento, após decisão judicial de separação familiar, 

torna-se importante para acrescentar as considerações de outras pesquisas 

acadêmicas já realizadas e para ampliar a visão da Arteterapia como prática 

fundamental em abrigos. 

Este estudo trouxe uma possibilidade de revelar a Arteterapia como: um 

caminho propício para auxiliar crianças distanciadas do afeto familiar, dentro de um 

contexto de vulnerabilidade social a relacionarem-se saudavelmente com suas 

emoções e conflitos internos, construindo formas mais criativas e espontânea de 

interação; e, como um importante instrumento de afeto, cuidado e potencial de 

transformação de histórias. 

Recomenda-se a ampliação de estudos voltados para o contexto de grupos 

arteterapêuticos com crianças em situação de vulnerabilidade social. Indica-se 

pensar em práticas arteterapêuticas que possibilitem a outros grupos como este, o 

contato com suas potencialidades criativas para acessarem o Self, adquirindo 

autonomia para reestabelecer o equilíbrio e a saúde psíquica diante de adversidades 

a que se encontram, além de respeito ao direito de viverem em condições que 

propiciem serem crianças plenas e saudáveis. 
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ANEXO  
 

 

Letra da música: Sonho de uma flauta (O Teatro Mágico) 
 
Nem toda palavra é 
Aquilo que o dicionário diz 
Nem todo pedaço de pedra 
Se parece com tijolo ou com pedra de 
giz 
Avião parece passarinho 
Que não sabe bater asa 
Passarinho voando longe 
Parece borboleta que fugiu de casa 
Borboleta parece flor que o vento tirou 
pra dançar 
Flor parece a gente 
Pois somos semente do que ainda virá 
A gente parece formiga 
Lá de cima do avião 
O céu parece um chão de areia 
Parece descanso pra minha oração 
A nuvem parece fumaça 
Tem gente que acha que ela é algodão 
Algodão às vezes é doce 
Mas às vezes não é doce não 
Sonho parece verdade 
Quando a gente esquece de acordar 
E o dia parece metade 
Quando a gente acorda e esquece de 
levantar 
Ah... e o mundo é perfeito! 
Hum... e o mundo é perfeito! 
E o mundo é perfeito! 
Eu não pareço meu pai 
Nem pareço com meu irmão 
Sei que toda mãe é santa 
Sei que incerteza traz inspiração 
 

(Continuação) 
 
Tem beijo que parece mordida 
Tem mordida que parece carinho 
Tem carinho que parece briga 
Tem briga que aparece pra trazer 
sorriso 
Tem riso que parece choro 
Tem choro que é pura alegria 
Tem dia que parece noite 
E a tristeza parece poesia 
Tem motivo pra viver de novo 
Tem o novo que quer ter motivo 
Tem a sede que morre no seio 
Nota que fermata quando desafino 
Descobrir o verdadeiro sentido das 
coisas 
É querer saber demais 
Querer saber demais 
Sonho parece verdade 
Quando a gente esquece de acordar 
E o dia parece metade 
Quando a gente acorda e esquece de 
levantar 
Mas o sonho 
Sonho parece verdade 
Quando a gente esquece de acordar 
E o dia parece metade 
Quando a gente acorda e esquece de 
levantar 
Ah... e o mundo é perfeito! 
Hum... e o mundo é perfeito! 
E o mundo é perfeito. 
 

 

 

 

 

 

 

 


