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Dedico este trabalho para todas as crianças, na esperança que a herança lúdica
africana nos alimente com cultura e Ubuntu (humanidade).
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Só é possível ensinar uma criança a amar, amando-a.
Johann Goethe
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RESUMO

Este trabalho tem a finalidade de trazer a contribuição da Arteterapia na intervenção
com crianças quilombolas vítimas de racismo e preconceito. Também investiga como
a arteterapia afrocentrada possibilita não só a cura dos traumas emocionais
decorrentes desta violência como o fortalecimento delas ao enfrentamento do
racismo, pois ao trazer um conjunto de práticas enraizadas em uma matriz cultural
africana facilita que a criança quilombola crie uma identificação e resiliência já que
compartilha desta ancestralidade. Ao vivenciarem experiências que resgatem
aprendizados, memórias, tradições e saberes africanos despertam para a
autovalorização de uma outra estética que permita a vivência positiva de sua
negritude, reconstruindo-se assim suas asas para voar.

Palavras-chave: Infância quilombola - Psicologia Analítica - Arteterapia afrocentrada
- Vulnerabilidade - Risco social - Traumas.
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ABSTRACT

The goal of this work is to bring the contribution of Art Therapy in the intervention to
quilombola children victims of racism and prejudice. It also investigates how afrocentered art therapy allows not only the healing of emotional traumas from this
violence, but also the strengthening of them to face racism, bringing a set of practices
rooted in an African cultural matrix, that facilitates the quilombola children to create an
identification and resilience with who already shares this ancestry. By living
experiences that rescue African learning, memories, traditions and knowledge, they
awaken to the self-appreciation of another aesthetic that allows the positive experience
of their blackness, thus rebuilding their wings to fly.

Keywords: Quilombola childhood - Analytical Psychology - Afrocentered art therapy Vulnerability - Social risk - Trauma.
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APRESENTAÇÃO

Imagem 1- Renascendo como Fênix

Disponível em: https://static.todamateria.com.br/upload/fe/ni/fenix-cke.jpg

A arteterapia surgiu na minha vida como um sonho a ser conquistado. Suas
sementes foram plantadas há 10 anos quando iniciei minha trajetória profissional.
Recém-formada em pedagogia tomei posse como pedagoga no município de Angra
dos Reis em 2008 e, para minha surpresa, fui designada para trabalhar em um CAPSi.
Tal acontecimento deixou-me frustrada, pois meu objetivo era trabalhar em escolas;
afinal, o meu curso era de licenciatura.
Nunca havia ouvido falar em CAPSi durante toda minha formação acadêmica,
o que me provocou pavor e adiamento de posse da vaga do concurso público por três
vezes. Enfim, tomei posse, pois perderia a vaga já que o prazo final se esgotara.
Todos os recém-empossados, inclusive eu, passaram por um estágio de um
mês no CAPS de adultos do município, um dos mais antigos do Estado do Rio de
Janeiro, para que nós pudéssemos compreender seu funcionamento e qual seria
nosso papel na equipe multidisciplinar que estava sendo formada.
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Permaneci durante uma década trabalhando neste espaço e, hoje ao revisitar
meu passado, avalio que o início de minha trajetória profissional foi marcada pelo
medo do desconhecido. Fui obrigada a assumir a responsabilidade de uma função
para qual não me considerava preparada tecnicamente o que me causou,
inicialmente, intenso pavor. Porém, conviver com estas pessoas, com este universo
tão diferente de tudo que eu conhecia possibilitou-me vivenciar a maior experiência
humana que poderia ter na minha vida.
Trabalhando com estes pacientes, crianças e adolescentes portadoras de
transtornos mentais graves, descobri um outro mundo que exigiu que eu mudasse a
rota dos meus estudos e voltasse para os bancos da Universidade. A complexidade
do trabalho impôs que eu recomeçasse. Aos poucos fui me construindo enquanto
profissional de saúde mental e me apaixonando pelos mistérios da psique. Tive que
me despir de minhas certezas absolutas que a formação acadêmica cartesiana nos
propõe para compreender os limites de minha ação e percepção. Em alguns
momentos nossa visão de mundo fica bastante limitada para compreender a visão de
mundo dos pacientes de CAPS, o que me faz questionar: de quem é a dificuldade?
Nossa? Deles? Ou de ambos? Posto o desafio aprendi que o diálogo e a empatia são
estratégias fundamentais para uma intervenção em saúde mental. Num momento de
crise, para estabelecermos uma prática mais humanizada, descobrimos que nem
sempre o manual de procedimentos técnicos resolverá a situação e vamos
aprendendo a ouvir e sentir a intuição, aspectos tão necessários num trabalho tão
exigente como este. Na época não conhecia Jung, mas intuitivamente vivenciei sua
recomendação, quando diz “Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas
ao tocar uma alma humana seja apenas uma outra alma humana.”
Atuando em CAPSi tive a oportunidade de vivenciar a experiência humana de
tentar compreender o sofrimento psíquico do outro, sua loucura e dor, sua resiliência
em reconstruir-se quantas vezes fossem necessárias. Aprendi a garimpar com cada
um em seu mundo interior e encontrar suas riquezas invisibilizadas e incompreendidas
pela sociedade e muitas vezes por eles mesmos. Foi uma aventura entanto!
Os CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) consistem em centros de atenção
à saúde mental da comunidade, eles surgiram após a reforma psiquiátrica no Brasil
que visou a humanização do tratamento e sua desinstitucionalização, ou seja, a
diminuição dos leitos psiquiátricos, restringindo esses apenas a pessoas com
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distúrbios mentais graves e impossibilitados do convívio social. O CAPSi trabalha com
o púbico infanto juvenil, espaço este que eu atuei.
Nos CAPS a intervenção com os pacientes ocorre através das oficinas
terapêuticas organizadas pelos profissionais de terapia ocupacional. Os demais
profissionais também participam dando suporte e apoio aos pacientes. Além das
oficinas, os pacientes têm acompanhamento psiquiátrico e outros de acordo com a
necessidade.
Durante estas oficinas terapêuticas tive a minha primeira oportunidade de
acompanhar a arte sendo utilizada como terapia. Neste momento fiquei encantada
pelo poder da arte e suas possibilidades curativas, pois acompanhava o tratamento
dos pacientes e via nitidamente como as oficinas de arteterapia possibilitavam uma
grande melhora na saúde psíquica dos pacientes. De forma gradativa muitos iam
passando do tratamento intensivo para o não intensivo. O projeto terapêutico intensivo
é voltado para os pacientes mais graves que precisavam ir todos os dias devido o
comprometimento do paciente. Com a melhora do quadro a frequência ia diminuindo
e estimulávamos a inclusão social do paciente em outros espaços coletivos conforme
o interesse individual.
Neste período despertou em mim o desejo em enveredar-me por este caminho
e fazer uma pós-graduação em arteterapia. Porém, devido a distância, pois moro em
Angra dos Reis, e as dificuldades de conciliar os estudos com o trabalho não consegui
realizar meu sonho que ficou guardado por dez anos.
O meu reencontro com este sonho antigo se deu num momento pessoal em
que estava em crise. A fatídica crise da meia idade. Com 37 anos, carreira
consolidada, estabilidade financeira e uma família formada comecei uma crise
existencial que levou-me para terapia para compreender melhor o que estava
passando-se em mim. Evidentemente que ao iniciar o meu processo terapêutico
adentrei por uma porta onde o caminho era espinhoso, entretanto libertador.
Importante ressaltar que mesmo sendo técnica de saúde mental negligenciei minha
própria saúde mental durante minha vida inteira, e mesmo sendo indicativo que eu
estivesse em terapia por se também uma terapeuta, jamais havia feito psicoterapia
até aquele momento culminando numa depressão que me fez olhar para dentro de
mim mesma e despertar para questões importantes de minha vida até então
inconscientes.
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Durante meu processo terapêutico encontrei este sonho dentro de uma
caixinha esquecido há uma década e resolvi resgatar. Agora não mais pelos meus
pacientes, mas por mim mesma que ao negligenciar minha saúde mental também
adoeci. Muitas vezes cuidamos do outro e caímos na armadilha de não cuidarmos de
nós mesmas. Neste 1º momento a arteterapia surgiu como um espaço de
autocuidado. Durante a trajetória no curso as vivências e aprendizagens abriram um
mundo que eu havia me esquecido.
O curso possibilitou-me vivenciar o meu processo de Fênix, morrendo e
renascendo para uma outra vida, mais profícua e conectada com minha alma em
busca de realizar-me enquanto ser humano. As personas desempenhadas ao longo
de minha vida já não me satisfaziam mais e nem preenchiam minha alma. Ainda não
encontrei as respostas, mas ao menos já achei o caminho. Agora basta trilhá-lo com
coragem e persistência.
Atualmente, os conhecimentos adquiridos com a arteterapia além de contribuir
com o meu processo de cura também são utilizados na minha prática profissional
como ferramenta de inclusão social. Como diretora de uma escola quilombola em
Angra dos Reis esta pesquisa em arteterapia afrocentrada contribui para pensar um
trabalho pedagógico diferenciado que colabore para o fortalecimento das crianças
quilombolas vítimas de preconceito e racismo.
A arteterapia enquanto campo de conhecimento já provou que pode curar e
possibilitar uma vida mais criativa e saudável. Compreendi que, como terapeuta não
temos o poder de mudar a realidade das pessoas, muitas vezes trágicas e
traumatizantes. Mas podemos contribuir no fortalecimento destes indivíduos para
enfrentarem suas próprias dores, superarem suas perdas e, principalmente,
ressignificarem suas histórias, vencendo seus medos, aprendendo a conviver com
seus limites, aceitar suas sombras e a continuar sua própria jornada heroica que
acredito ser a construção de nós mesmos, pois somos como uma grande obra-prima
inacabada.
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INTRODUÇÃO

Esta monografia se debruça a investigar como a arteterapia pode contribuir na
superação dos traumas emocionais de crianças quilombolas vítimas de racismo e
preconceito fortalecendo-as no enfrentamento desta violência secular. Também
investiga se a arteterapia afrocentrada pode contribuir no fortalecimento da identidade
pessoal e coletiva ao trazer um conjunto de práticas enraizadas em uma matriz cultural
africana. Ao vivenciarem experiências que resgatem aprendizados, memórias,
tradições e saberes africanos podem despertar para a autovalorização de uma outra
estética que permita a vivência positiva de sua negritude.
A Arteterapia afrocentrada é uma abordagem terapêutica inserida no processo
acadêmico brasileiro em Arteterapia. O termo afrocentrado, foi introduzido pela
Arteterapeuta Adélia Azevedo dos Santos na sua prática arteterapêutica. É embasada
nos autores Muniz Sodré e Neusa Santos Souza.
A abordagem terapêutica citada se justifica devido ao racismo ainda estar tão
presente em nossa sociedade. Ele impacta a psique dos negros de tal forma que há
uma despersonalização e uma busca do embranquecimento estético e cultural. A
busca pela pele branca é resultante da alienação gerada pelo colonialismo e seu
modus operandi, que rebaixava o negro em sua subjetividade tornando-o subhumano, convencendo-o de que seus saberes e costumes são inferiores e,
demonstrando que os valores brancos/europeus deviam ser o seu ideal provocando a
não aceitação de si mesmo.
Esta mentalidade ainda atravessa as relações sociais impedindo que as
crianças quilombolas possam se orgulharem de suas raízes e, principalmente
valorizarem a si mesmas.
Mediante a complexidade do tema a pergunta a ser respondida ao término
deste trabalho é: a arteterapia pode contribuir na superação de traumas emocionais
de crianças quilombolas vítimas de racismo?
Compreender o trauma emocional destas crianças e buscar intervenções que
as ajudem faz parte do compromisso social daqueles que dedicam sua vida a
denunciar e combater as injustiças sociais. As crianças quilombolas encontram-se em
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situação de vulnerabilidade e risco social, sofrem com a exclusão e falta de políticas
públicas de inclusão e proteção.
Por isso, ao utilizar a arteterapia como ferramenta de cura e fortalecimento com
estes indivíduos, para além do trabalho terapêutico, também é promovido uma
inclusão social daqueles que ainda são abandonados nesta situação histórica de
exclusão e miséria.
A arteterapia pode atuar para diminuir o impacto destas experiências negativas
e seus efeitos a longo prazo. Assim sendo, a presente pesquisa tem como objetivo
principal investigar este processo. Para esse fim, a monografia será composta por 4
capítulos.
O capítulo I discorre sobre o que é arteterapia, quem foram seus principais
precursores e, principalmente, traz um recorte histórico visando compreender como
foi construído este campo de saber.
No capítulo II é apresentado um breve estudo sobre a Psicologia Analítica que
é o arcabouço teórico do trabalho monográfico. Alguns conceitos de Carl Jung serão
abordados, pois contribuirão na temática proposta além de um resumo de sua
biografia. Ele foi o criador da Psicologia Analítica, portanto considero que conhecer a
história de vida do homem que se dedicou a estudar a psique humana ajuda-nos a se
aproximar do seu pensamento.
O capítulo III discutirá a infância e suas especificidades. Este lugar tão
importante, mas ainda pouco respeitado e compreendido pela sociedade. Mais do que
investigar o universo infantil pretende trazer a discussão sobre crianças quilombolas
e sua situação de vida em nosso país.
Finalmente o capítulo IV apresentará as contribuições do trabalho
arteterapêutico com crianças quilombolas. Com enfoque na arteterapia afrocentrada
pretende

mergulhar

neste

universo

arteterapêutico

abordando

as

infinitas

possibilidades de trabalho de resgate cultural e fortalecimento que o setting
arteterapêutico pode propiciar. Apresentará a importância de se resgatar o processo
criativo reconstruindo vidas, afetos e sonhos. A arteterapia surge neste contexto como
uma opção pela vida humana e por uma sociedade menos excludente.
As conclusões e recomendações trazem a certeza de que na impossibilidade
de esgotar o tema se propôs apenas a contribuir para o aprofundamento da pesquisa
em Arteterapia.
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CAPÍTULO I
ARTETERAPIA: UMA PONTE PARA A CURA EMOCIONAL

Imagem 2 – A travessia

Disponível em: https://i1.wp.com/macaetips.com/wp content/uploads/2020/08/ponteseverina.jpeg

Minha experiência ensinou-me enquanto é salutar, do ponto de vista
terapêutico, tornar conscientes as imagens que residem por detrás das
emoções.
JUNG

O cuidado com nossa saúde mental ainda não é uma prioridade nos diferentes
grupos sociais, exceto, quando os sintomas se agravam impedindo que o indivíduo
consiga realizar suas tarefas ou conviver em sociedade. Invariavelmente, nossas
emoções e sentimentos são relegados a um segundo plano, quando não, silenciadas
ou esquecidas.

18

Os valores da sociedade em que vivemos nos estimula a uma vida de
competição, individualismo e consumo desenfreado. O que impera é o ter e não o ser.
Na busca incessante para se ter e manter um padrão de vida idealizado nos
desconectamos de nossa alma, onde nossos sentimentos e emoções ficam à deriva,
pois só o que importa é conquistar o chamado sonho americano, ou seja, status social,
sucesso e fortuna, mesmo que isso custe a nossa saúde mental e física.
Não por acaso as estatísticas revelam números assustadores de profissionais
afastados do trabalho por questões psicológicas e psiquiátricas, mesmo àqueles que
estão no auge da vida produtiva. Este adoecimento, muitas vezes, é consequência
deste modelo de vida moderna imposto e revela nossa fragilidade humana fazendonos repensar nossas escolhas e modo de vida.
O automatismo que vivemos cotidianamente vai nos retirando o prazer de viver,
a paixão e o desejo que nos mobiliza. Os dias passam a se arrastar provocando-nos
tédio, desânimo ou até mesmo nos levando a um quadro depressivo. Descolados de
nossas almas, vamos vivendo uma vida sem vida, quase morte. Uma morte
psicológica onde nossos desejos e sonhos foram enterrados no fundo do nosso
inconsciente.
Chico Buarque, com sua genialidade, consegue através da arte traduzir estas
situações que são vivenciadas cotidianamente, mas que nem sempre as pessoas se
dão conta. A música Cotidiano retrata este encarceramento que o dia a dia nos
acorrenta e dificilmente conseguimos sair:

Todo dia ela faz tudo sempre igual
Me sacode às seis horas da manhã
Me
sorri um
sorriso
pontual
E me beija com a boca de hortelã
Todo dia ela diz que é pr'eu me cuidar
E essas coisas que diz toda mulher
Diz que está me esperando pr'o jantar
E me beija com a boca de café
Todo dia eu só penso em poder parar
Meio-dia eu só penso em dizer não
Depois penso na vida pra levar
E me calo com a boca de feijão…

A realidade do cotidiano pode ir matando aos poucos a alma do homem, a quem
diga que ele faz arte para que esta realidade não o mate. É a forma que ele encontrou
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para sair da impotência, passando a construir sua relação com o mundo e não apenas
ser um mero expectador da própria trama da vida.
A arte é uma inesgotável fonte de criação que pode atrair, envolver e emocionar
o ser humano, podendo levá-lo a um mergulho dentro de si mesmo em busca de sua
autenticidade, do que verdadeiramente alimenta sua alma e mantém acesa a chama
da vida. O fazer artístico propicia esta autodescoberta. É a linguagem que mobiliza as
emoções e que nos faz recordar de nossa humanidade e conexão com o outro e com
o mundo. Assim sendo, a arteterapia é a união que possibilita a cura através da arte.
Todo seu potencial curativo e transformador é aproveitado como recurso terapêutico.
A autora Philippini (2008), diz que a arteterapia é um lugar de encontros e
desencontros. Encontros estes nem sempre tênues pois o indivíduo entra em contato
com conteúdos internos e muitas vezes inconscientes, que foram bloqueados por
algum motivo, expressando, assim, sentimentos e atitudes até então desconhecidas
por ele. Acessar estes conteúdos psíquicos é um caminho possível onde a arte ganha
centralidade neste resgate. Não a arte estética, mas a arte expressiva aquela que
possibilita a comunicação verbal e, principalmente, a não verbal das emoções,
sentimentos reprimidos, sonhos esquecidos e o resgate de uma vida ainda não vivida.
O fazer artístico é utilizado como uma ferramenta para gerar saúde e permitir
liberdade de expressão. Ativado os núcleos de saúde que habita em nós conquista-se
a autonomia criativa tão necessária para uma vida equilibrada e saudável.
A Associação Americana de Arteterapia ressalta que:

A Arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto
de uma relação profissional por pessoas que experienciem doenças, traumas
ou algumas dificuldades na vida. Assim como 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, aumentarem sua autoestima, lidar melhor
com sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos
físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer
artístico. (2008, p. 13)

Assim sendo, a Arteterapia promove um cuidado holístico do indivíduo. É uma
prática terapêutica que trabalha com a intersecção de vários saberes, como educação,
saúde e ciência, buscando resgatar a dimensão integral do homem. A arte se propõe
a algo pessoal e único, e expressa a linguagem do inconsciente. Não por acaso,
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sempre esteve presente na humanidade desde os tempos mais remotos. Os homens
das cavernas já utilizavam a arte como meio de catarse (arte rupestre) expressando
seus sentimentos e emoções. Corroborando com esta ideia sobre a importância do
fazer artístico como expressão humana, Pereira diz:
[...] os primeiros registros da arte do homem datam da pré-história, objetos
em pedra e madeira, esculturas e depois pinturas, foram as manifestações
encontradas. Assim, surgem imagens, os símbolos, para expressar
sentimentos e pensamentos diversos. Para entender o processo de
simbolização, fruto da criatividade do homem, é necessário que se conheça
um pouco da sua cultura, no tempo e espaço em que acontece. (2008, p. 19)

Os símbolos na arteterapia tem um papel central, pois traz para os indivíduos
a possibilidade de conhecer, compreender, refazer, recuperar, rememorar, reparar e
transcender. Cabe ao arteterapeuta utilizar as estratégias arteterapêuticas com o
objetivo de uma melhor compreensão dos significados emocionais contidos nos
símbolos. Para isso contamos com Jung (1977) que já afirmava que a função da
manifestação da arte é intermediar a produção de símbolos do inconsciente. De
acordo com ele, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma
coisa além do seu significado manifesto e imediato, sendo que esse outro sentido
remete ao inconsciente.
Para Jung estes símbolos provêm do Self, centro de saúde, equilíbrio e
harmonia que todos nós possuímos e representa para o indivíduo a totalidade da
psique.
As artes trazem consigo um potencial curativo que ao serem utilizadas como
ferramenta terapêutica conseguem alcançar emoções profundas e promover a cura.
Durante o processo arteterapêutico o convite ao indivíduo é voltar-se para o
seu interior, despertando a psique humana onde os conteúdos do inconsciente
possam

ser

unidos

aos

conteúdos

do

consciente,

proporcionando

um

autoconhecimento que possibilite o indivíduo a utilizar todo o seu potencial a favor da
construção de si mesmo. Olhar para dentro é despertar para si mesmo.
A arteterapia nos convida para este despertar e contribui para curar possíveis
traumas emocionais que o indivíduo traga consigo promovendo a prevenção e a
expansão da saúde mental. Pode ser um veículo para compreensão de si próprio
contribuindo para a pulsão da autorrealização que nós humanos trazemos conosco à
espera de ser desenvolvida. O caminho arteterapêutico assim como toda estrada
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desconhecida traz surpresas nem sempre agradáveis, mas também traz revelações
surpreendentes sobre nós mesmo que nos ajudará nesta grande aventura que é
chamada de vida.
1.1 HISTÓRICO DA ARTETERAPIA
Imagem 3- A arte como expressão da humanidade

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/5NKzb557jAo/UiptGi8v4jI/AFI/zyWDCl4AMXQ
/s1600/carna%C3%BAba+dos+dantas+-+RN.jpg

No Brasil não é possível falar em arteterapia sem citar Nise de Silveira no Rio
de Janeiro e Osório César em São Paulo, ambos precursores do tratamento
psiquiátrico através do fazer artístico, um recurso revolucionário para a época. Na
década de 20 Osório César ao trabalhar no Hospital Psiquiátrico Juquery que ficava
na cidade de Franco da Rocha em São Paulo pôde desenvolver sua pesquisa vindo a
publicar em 1929 o livro “A expressão artística dos alienados” um convite a reflexão
das produções artísticas destes indivíduos que estavam internados e excluídos do
convívio social. Ele também fundou e dirigiu a Escola Livre de Artes Plásticas, que
funcionou no hospital entre 1956 e meados da década de 1970, pois acreditava tanto
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na potência artística dos internos quanto nas qualidades estéticas de seus trabalhos
promovendo inclusive exposições de desenhos e pinturas criados no Juquery.
Outra psiquiátrica vanguardista foi Nise de Silveira. Ela ajudou a revolucionar a
história da psiquiatria no Brasil e no mundo. Nordestina, foi uma das primeiras
mulheres a se formar em medicina no Brasil num período marcado por manicômios
que se utilizavam de técnicas terapêuticas violentas como eletrochoque e lobotomia.
Nise de Silveira teve coragem de romper com este modelo de tratamento desumano
e violento optando por usar a arte como um tratamento alternativo que oportunizasse
a livre expressão dos pacientes e que desse voz aos conflitos internos vivenciados
principalmente pelos esquizofrênicos. Enquanto, o Brasil, assim como o mundo ainda
insistia num tratamento bárbaro, Nise inspirada em Carl Jung foi pioneira no
tratamento de distúrbios psíquicos introduzindo a terapia ocupacional, método este
que favorece o desenvolvimento e/ou aprimoramento das capacidades psico
ocupacionais remanescentes e a melhoria do seu estado psicológico, social,
laborativo e de lazer nos pacientes. Nise de Silveira ainda hoje é um símbolo na luta
antimanicomial, servindo como exemplo de coragem e persistência para as novas
gerações. Chegou a ficar presa na ditadura Vargas devido a sua postura crítica e
contestadora.
Ao trocar os choques pelos pincéis, tintas e argila Nise de Silveira chamou a
atenção da sociedade para a desumanidade dos tratamentos que os pacientes
psiquiátricos eram submetidos. Estes tratamentos cruéis dispensados aos internos
foram comparados somente aos campos de concentração. O que nos faz refletir sobre
os limites da razão e da loucura. O rótulo doença mental autorizava o Estado a
interditar o indivíduo legitimando diversas ações de crueldade que o ser humano pode
chegar a praticar. Com quem estaria a loucura?
Em 1956, Nise fundou a Casa das Palmeiras, um passo na direção da luta
contra os hospícios, que chegaria a seu ápice com a Lei Antimanicomial, de 2001. Do
esforço da psiquiatra e de seus pacientes foi criado o Museu do Inconsciente, aberto
até hoje no Rio de Janeiro junto ao Instituto Municipal Nise da Silveira, atual nome do
Centro Psiquiátrico de Engenho de Dentro, onde a médica construiu seu projeto.
As suas sementes ainda hoje dão frutos, pois inspira a todos que acreditam
numa prática humanizadora que respeite as diversas formas de ser e estar no mundo.
Há muito caminho ainda para ser trilhado mas graças ao trabalho destes incansáveis
pesquisadores e militantes pela vida, e outros tantos nomes importantes dentro e fora
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do país com destaque para o brasileiro Ulysses Pernambucano e o médico alemão
Johann Christian Reil e o mais importante psiquiatra que usou o recurso da arte ligada
a psicopatologia Carl Jung, a geração atual pode olhar para o passado e todo o legado
que foi deixado e se inspirar para construir um futuro diferente onde pacientes
psiquiátricos jamais voltem a ser tratados desta forma. Movimentos de Luta
antimanicomial ainda se faz necessários, pois a psiquiatria é tratada com muito
descaso em nosso país.
Para Jung a arte com seus pacientes não servia apenas para interpretar o que
estavam sentindo, mas como fonte de cura. Ele sugeria aos seus pacientes que
desenhassem ou pintassem livremente seus sonhos, sentimentos, situações
conflitivas, etc., analisando as imagens criadas por eles como uma simbolização do
inconsciente individual e coletivo. Jung “utilizava o desenho livre para facilitar a
interação verbal com o paciente e porque acreditava na possibilidade de o homem
organizar seu caos interior utilizando-se da arte”. (ANDRADE, 2000, p. 52).
A educadora norte-americana Margareth Naumburg (1890-1983) pode ser
considerada a fundadora da arteterapia, pois foi a primeira a sistematizá-la, em 1941
(ANDRADE, 1995). Seu trabalho é denominado Arteterapia de Orientação Dinâmica,
e foi desenvolvido com base na teoria psicanalítica (NAUMBURG, 1966). Nessa
perspectiva, as técnicas de arteterapia visam a facilitar a projeção de conflitos
inconscientes em representações pictóricas.
Desde então, a arte passou a ser utilizada “como processo expressivo, da
forma mais ampla que se puder concebê-lo” (PHILIPPINI, 2008, p. 13) em um
processo terapêutico. Os precursores da arteterapia possibilitaram que através das
atividades artística como pintura, modelagem, desenho, fotografia, teatro, costura,
entre outras formas expressivas o indivíduo pudesse se expressar e comunicar
livremente.
O poeta Garcez (2006), através de sua poesia nos ajuda a compreender a
profundidade e importância de poder se expressar livremente:

Quando não está dando pra falar
Mas calar também não dá
eu uso a arte
Pra pode me expressar
E se não está dando pra falar
Nem está dando pra calar
com a arte
Você pode se expressar.
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E é neste espaço de livre expressão que se dá a cura, a alma torna-se presente
através da arte. As imagens do inconsciente vão sendo trazidas para o consciente e
a arteterapia vai fecundando este encontro onde o indivíduo vai conhecendo aspectos
de si mesmo, até então, desconhecidos. Este encontro/reencontro pode possibilitar a
autotransformação onde é possível dar um novo sentido a vida, ressignificando a sua
história e se tornando livre e consciente para viver a própria vida.
1.1.1 Linguagens e materiais expressivos em arteterapia: quando a
jornada se inicia.
Imagem 4-Mãos a arte

Disponível em: https://www.ateliekairos.com.br/images/arteterapia.jpeg

A arteterapia como uma área de conhecimento que vem sendo construída há
décadas, conforme apresentado acima, trabalha com diferentes linguagens e
materiais. Cabe ao arteterapeuta ter amplo domínio dos materiais conhecendo as
indicações e propriedades de cada material que será utilizado durante todo o processo
arteterapêutico.

São diversos os materiais expressivos que podem ser utilizados

no “setting” terapêutico. E será o arteterapeuta o facilitador deste processo oferecendo
estas múltiplas possibilidades de materiais de acordo com a necessidade do indivíduo
ou grupo. Esta tarefa é de suma importância porque os materiais são o suporte
necessário para que a energia psíquica do indivíduo plasme em símbolos através de
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diversas criações. A arteterapia promove o encontro do indivíduo com seu mundo
interno, por isso é importante um ambiente acolhedor e seguro.
As modalidades expressivas que permitem que o “setting” terapêutico seja este
espaço de produção criativa, são inúmeras, para isso o ambiente terapêutico precisa
oferecer uma diversidade de materiais, visto que, a criatividade do indivíduo não tem
limites. Abaixo, abordarei algumas modalidades expressivas, baseado em Philippini
(2018) que contribui nos caminhos a serem trilhados pelos arteterapeutas junto com
seus clientes:
Expressão corporal: promove a percepção de potências e limite corporais,
simbolismo corporal, consciência de próprio corpo, da respiração e de ritmos vitais,
centramento e equilíbrio psíquico, vitalização, enraizamento e fortalecimento da
identidade. Esta modalidade é fundamental no processo terapêutico, afinal arteterapia
é a arte em movimento. Como criar sem se movimentar? Além do que a rotina
estressante que vivemos com tantas tarefas e responsabilidades para cuidar faz que
muitas vezes o cliente chegue no “setting’ acelerado onde os exercícios de
relaxamento e consciência corporal são indispensáveis para se desconectar do
mundo externo e iniciar o mergulho no mundo interno.
Desenho: Desenvolve a percepção espacial, objetividade, coordenação psicomotora
entre figura/fundo, a capacidade de observação, a relação entre luz e sombra entre
outras propriedades terapêuticas. O desenho apesar de inicialmente ser temido pelo
cliente, com a intervenção do arteterapeuta adequada utilizando estratégias de
desbloqueio pode conseguir que se torne uma atividade lúdica e prazerosa. Esta
linguagem expressiva conta a história, configura o símbolo e facilita a compreensão
no nível da consciência.
Pintura: a pintura traz consigo a capacidade de ativar o fluxo criativo, facilita a
liberação de conteúdos inconsciente, desbloqueia, promove a percepção emocional
das cores, experimentações sensoriais e lúdicas com a cor, expansão, etc. Além de
ser um ótimo facilitador de início de processo em arteterapia. A pintura é um convite
para se abrir mão do controle, deixar fluir, perder o medo. Aspectos importantes na
vida que muitas vezes estão engessados. É um rico exercício sensorial e simbólico
para ajudar a repensar a vida.
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Colagem: técnica facilitadora no início do processo terapêutico por sua simplicidade
operacional. Promove a integração, a síntese, a estruturação e a ordenação. Cabe ao
arteterapeuta ter um banco de imagem sempre as mãos. Apesar da simplicidade
operacional

propicia

composições

simbólicas

complexas

permitindo

várias

possibilidades de desdobramento para o processo arteterapêutico. Também é
possível trabalhar com colagem digital quando os envolvidos dominam a técnica.
Histórias: Despertam a criatividade, o imaginário, propicia reflexões e insights,
contata eventos comuns a dimensão humana, favorece o autoconhecimento e é
extremamente lúdico. Na arteterapia com abordagem junguiana (psicologia analítica)
as fontes simbólicas como Alquimia, Tradições Religiosas, Mitologias e Contos,
recursos para o entendimento de aspectos gerais da estruturação psíquica. O conto
através de seus personagens auxilia o ouvinte a encontrar uma solução criativa para
os males que o afligem, ou seja, é uma fonte de inspiração.
Vídeo: favorece a narrativa, percepção da autoimagem, da identidade e do ambiente,
ativação do olhar/observação, experiências com imagem em movimento. O registro
das atividades arteterapêuticas em vídeo possibilita um excelente recurso de
identificação, reconhecimento e transformação da autoimagem. É um encontro ou
desencontro consigo mesmo, mas sempre aberto a transformações ativas e criativas.
Construção: estimula a construir, reconstruir, edificar, equilibrar, coordenar, integrar
e compor. É uma técnica complexa, visto que, demanda simbolicamente a consciência
e a integridade de uma estrutura interna organizada, coesa e bem introjetada. Nesta
modalidade expressiva o cliente também utilizará as demais modalidades como pintar,
desenhar, colar, recortar, etc.
Existem outras modalidades expressivas com propriedades terapêuticas
importantes que não pretendo explorar neste trabalho. Trouxe apenas algumas para
demonstrar como o universo arteterapêutico é vasto auxiliando o arteterapeuta em
sua prática.
Toda esta multiplicidade de linguagem que auxilia o indivíduo a conhecer a si
mesmo, ou seja, ter a percepção da totalidade do seu próprio processo psicológico
requer um arteterapeuta capacitado para lidar com questões tão complexas. Não por
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acaso a Associação Americana de Arteterapia recomenda que estes profissionais
tenham

treinamento

tanto

em

arte

como

terapia,

conhecimento

sobre

desenvolvimento humano, teorias psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais,
multiculturais e artística e sobre o potencial curativo da arte. (2003).”
Além dos conhecimentos exigidos pela Associação Americana de Arteterapia o
arteterapeuta precisa ter conhecimento de técnicas artísticas, saber lidar com os
materiais, escolher a modalidade expressiva mais adequada para o processo
terapêutico o qual está acompanhando além de saber operacionalizar as atividades
plásticas. Não podemos perder de vista que a arteterapia é um campo transdisciplinar
que auxilia crianças, adolescentes, adultos e idosos exigindo do arteterapeuta
sensibilidade na condução do processo para que a singularidade e o tempo de cada
um seja respeitado.
Os materiais utilizados impulsionam emoções e sentimentos até então ocultos
para a própria pessoa. Por isso, o arteterapeuta precisa fazer um estudo detalhado do
material que utilizará durante as sessões. Evidentemente, que com o tempo ao ser o
facilitador do complexo processo de individuação do seu cliente ele também vai se
transformando e ganhando mais experiência profissional. A prática desenvolve as
habilidades do terapeuta que com o tempo vai ampliando a capacidade de
simbolização do seu cliente ao ampliar e diversificar as múltiplas linguagens
expressivas.
Compreender os mistérios dos símbolos é uma condição sine qua non para o
arteterapeuta. Na visão de JUNG, o símbolo é a principal fala da psique. Ao estudálos despertaremos para uma sensibilidade, para uma realidade invisível que nos
transcende nos ajudando a revelar e compreender o nosso mundo interno. Os
símbolos nos ajudam na ampliação da consciência e nos encantam pela sua
sincronicidade, pela simultaneidade que eles se apresentam; percebemos uma
coincidência significativa de acontecimentos com poucas probabilidades de acasos e
que curiosamente nos fazem ficar atentos, alertas às nossas atitudes.
Os símbolos enquanto fenômeno psíquico afetam tanto nosso pensamento
quanto sentimento. Devido toda esta riqueza que os símbolos carregam consigo cabe
ao arteterapeuta associá-los a prática terapêutica buscando nos símbolos um
excedente de significados. A linguagem simbólica é a principal linguagem do
inconsciente, os sonhos, por exemplo, nos confirmam esta teoria.
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Mediante tantos desafios cabe ao arteterapeuta também estar sempre em
busca do seu próprio processo terapêutico, cuidando-se e alimentando a mente e a
alma, incluindo a arte sempre que possível em seu cotidiano, desbloqueando o seu
processo criativo, afinal já sabemos que ninguém consegue levar o outro aonde ele
mesmo nunca foi. Ao estar sempre em busca de curar a si mesmo melhor consegue
contribuir na cura do outro
O mito de Quiron, o curador ferido, nos transmite este conhecimento profundo.
Conta o mito que certa vez, quando seu amigo Hércules matou o monstro Hidra de
Lerna com cabeças envenenadas, acidentalmente feriu-o na coxa com uma das
flechas saturadas de sangue do monstro. Quiron, embora imortal, não conseguia curar
a si mesmo, ficando condenado a viver em sofrimento. Ferido e com um ponto sensível
que doía ao ser tocado, reconheceu que possuía uma vulnerabilidade. Os ferimentos
de Quiron o transformaram no curandeiro ferido, aquele que, por meio de sua própria
dor, é capaz de compreender a dor dos outros. Quiron representa a parte ferida de
cada um de nós, simbolizada por alguma deficiência, limitação ou problema, que o
torna benevolente em relação aos que o cercam, pois entende-lhes o sofrimento com
compaixão. Na busca por sua cura acumulou conhecimento e sabedoria passando a
se dedicar a curar os males do corpo e da alma dos outros. O mito é também uma
metáfora que mostra como ajudar alguém pode nos salvar do nosso próprio
sofrimento.
O arteterapeuta que se propõe a cuidar da alma humana, dos conflitos,
sofrimento e dor emocional que os mais diversos clientes trarão em seu setting
terapêutico precisa despertar em si as qualidades do Quirón, empatia pela dor do outro
e, principalmente habilidade curativa. A palavra “Quíron” significa etimologicamente
‘hábil com as mãos’ ou ‘aquele que cura com as mãos’ simbolizando muito bem o
trabalho do arteterapeuta.
Além de traumas emocionais oriundos da infância outras questões podem levar
o cliente a buscar a arteterapia. É comum na fase da maturidade, por exemplo, quando
estamos na segunda metade da vida iniciarmos a recuperação da nossa autoridade
pessoal, tarefa grande demais na juventude. Nesta fase começamos a buscar uma
vida plena de sentido e significado, onde é possível ampliar e desenvolver de forma
mais abrangente nossa personalidade. Cumprida a missão da primeira etapa da vida,
onde ocorre a adaptação à sociedade, independência, construção da própria família,
etc., outras inquietações começam a surgir. A resposta para qual seria o propósito da
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vida passa a ser perseguida. Muitas vezes, é esta pergunta que traz o cliente para o
setting arteterapêutico, a busca de compreender suas emoções e sentimentos
internos.
Mas qual seria o sentido e propósito da vida? Jung vai dizer que quanto ao
sentido da vida nenhuma ciência pode ocupar o lugar que só a religião pode
preencher. Só Deus, ou a Imagem de Deus em nós, o Self, pode dar sentido à
existência. Ou seja, é a realização do divino no homem que traz a plenitude, a
experiência da totalidade. O ego não nos basta, precisamos de algo que nos
transcenda e justifique. Assim esse processo de Individuação, de busca de sentido de
vida é ao mesmo tempo uma ampliação da consciência e uma realização do
inconsciente.
O arteterapeuta irá deparar-se com estas questões advindas de seu cliente no
seu setting terapêutico por inúmeras vezes. A psicologia analítica junguiana,
referencial teórico deste trabalho possibilitará uma melhor compreensão dos dramas
da alma e colaborará com os possíveis caminhos que o arteterapeuta poderá
percorrer junto com seu cliente.
Assim sendo, o próximo capítulo abordará alguns conceitos de Jung que
contribui nesta difícil tarefa que o arteterapeuta se propõe a desempenhar.

30

CAPÍTULO II
PSICOLOGIA ANALÍTICA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Imagem 5: Decifra-me

Disponível https://amenteemaravilhosa.com.br/wp-content/uploads/2018/07/olho-rodeado-porfiguras.jpg

O desconhecido, assim é a viagem para o espaço interior que Jung desbravou
para nós. Mediante tamanho legado que corajosamente deixou ao mundo não é
possível iniciar esta jornada sem falar daquele que dedicou sua vida a compreender
o ser humano deixando uma grande contribuição teórica para a humanidade. Seus
estudos exploram um universo, até então, muito pouco conhecido pelos
pesquisadores da época.
A investigação da subjetividade humana, o que resultou no campo hoje
amplamente conhecido como psicologia da profundidade só foi possível porquê
indivíduos como Jung, Freud e Adler empreenderam este esforço de tentar definir a
psique humana.
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Jung referiu-se a si mesmo como um pioneiro e explorador do mistério
inexplorado que é a alma humana. Este trabalho monográfico é fundamentado em sua
Psicologia Analítica, um referencial teórico que ajuda a compreender a complexidade
humana.
2.1 JUNG: UMA VIDA COMPROMETIDA COM A INVESTIGAÇÃO
Imagem 6-Jung

Disponível em: https://www.jungnapratica.com.br/wp-content/uploads/2019/06/carl-gustav-jung.jpg

Carl Gustav Jung nasceu na Turgóvia - Suíca, em 26 de julho de 1.875. Filho
de um pastor protestante, com quatro anos, mudou-se com a família para a Basiléia,
na época, um grande centro cultural da Suíça. O convívio com seu pai e outros
parentes pastores permitiu que Jung desde a infância fosse afetado por questões
religiosas e espirituais. Jung era muito interessado em filosofia e literatura. Pesquisou
as tradições ocidentais que lidavam com o desenvolvimento da consciência e sobre
símbolos, alquimia, mitos e simbolismos.
Ele desistiu da carreira eclesiástica para estudar filosofia e medicina na
Universidade da Basiléia, onde ingressou em 1895 e logo despertou o interesse pelos
fenômenos psíquicos vindo a concluir o curso em 1.900. Trabalhou como assistente
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do psiquiatra Eugen Bleuler, na Clínica Bugholzli, em Zurique, médico que se tornou
célebre pelos estudos da esquizofrenia. Em 1902, Jung obteve o doutorado na
Universidade de Zurique, com a dissertação “Psicologia e Patologia dos Fenômenos
Chamados Ocultos”.
Em 1904, Jung montou um laboratório experimental onde iniciou a aplicação
de sua tese para o diagnóstico psiquiátrico, através da associação das palavras.
Identificou conteúdos psíquicos reprimidos para o qual denominou de “complexo”,
estudo esse muito explorado por Freud.
Em 1907 teve seu primeiro encontro com Freud que durou treze horas
ininterruptas onde passaram a trocar correspondências com frequências. Em 1908,
juntos com Adler, Jones e Stekel, se reuniram no primeiro Congresso Internacional de
Psicanálise. Dois anos mais tarde, o grupo fundou a Sociedade Psicanalítica
Internacional, da qual Jung se tornou o primeiro presidente e posteriormente criou
sucursais em vários países.
A publicação, em 1912, de seu livro Transformações e símbolos da libido
significou o início de suas divergências com Freud, que culminariam com o
afastamento de Jung do movimento psicanalítico.
Na obra, Jung contesta os princípios da análise de Freud sobre a grande
influência que os traumas sexuais deixavam na vida humana. Por outro lado, Freud
não admitia que os fenômenos espirituais fossem usados por Jung como fonte de
estudos.
O relacionamento de Jung com Freud acabou de vez quando Jung publicou
Psicologia do Inconsciente (1911) no qual faz alguns argumentos contra as ideias de
Freud. Este rompimento foi doloroso para Jung, mas ele se manteve fiel às suas
convicções. Jung se difere de Freud principalmente pela noção mais alargada da libido
e pela introdução do conceito de inconsciente coletivo, e desenvolveu suas próprias
teorias sobre processos inconscientes e sobre a análise dos sonhos, criando a
Psicologia Analítica (Jung considera analítico todo procedimento que se confronta com
a existência do inconsciente) ou Psicologia Junguiana.
Ao longo de sessenta anos Jung se dedicou ao estudo da psique humana. Este
trabalho monográfico apresenta apenas um esboço de algumas das teorias de Jung,
as mais pertinentes a pesquisa realizada. Afinal, uma obra desta amplitude não seria
possível retratar em um singelo trabalho monográfico.
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2.2 ALGUNS CONCEITOS JUNGUIANOS
2.2.1 A psique humana
Imagem 7: Um mistério
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Nos séculos XVI e XVII a psicologia considerava somente à porção consciente
da personalidade. Praticamente não se falava em inconsciente. Imaginava-se apenas
um núcleo central, o ego, com as paixões e os instintos orbitando ao seu redor.
Contudo a psicologia moderna descobriu que a mente racional ou intelecto
(consciente) é complementada por outra (inconsciente), que opera segundo princípios
diametralmente opostos.
Jung sabia que para compreender a totalidade da psique não poderia se
restringir somente ao consciente, mas principalmente mergulhar nas águas profundas
e desconhecidas do inconsciente para acessar os conteúdos psíquicos internos.
A psique humana é importantíssima, pois sem ela não conseguiríamos nos
adaptar a sociedade com todas suas normas, regras e hábitos culturais. Ela é fonte
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de todas as atividades humanas participando de tudo o que foi inventado, construído
e descoberto. Todas nossas experiências são produzidas pela psique, o que torna
compreensível o fascínio de Jung em desvendá-la.
A psique não é só cérebro. É, antes de tudo, um processo em evolução
contínua, repleto de energia. Esta é gerada a partir da própria tensão criativa entre as
polaridades, que resultará na produção dos sonhos, imagens, fantasias, enfim, nos
símbolos dela.
No modelo Junguiano, a psique seria composta de várias esferas concêntricas,
lembrando uma cebola. A camada mais superficial representaria a consciência,
enquanto as outras, mais internas, seriam os níveis mais profundos do inconsciente,
até atingir-se o centro. Entre estas camadas ou “sistemas dinâmicos” haveria uma
constante interação e mudança.
Na esfera situada na porção externa desse conjunto, representando a
consciência, orbita o ego, que é o seu centro coordenador. Logo abaixo, numa esfera
intermediária, fica o inconsciente pessoal, constituído dos complexos (os
agrupamentos de ideias dotados de uma carga emocional que afeta a consciência).
Nas esferas mais interiores e profundas fica o inconsciente coletivo, constituído dos
arquétipos que são padrões determinantes dos comportamentos que regem nossa
existência e independem de cultura, de lugar ou de época histórica.
Cabe ao Self ou Si-Mesmo regular toda a personalidade consciente e
inconsciente incluindo o Ego, os complexos e os arquétipos durante toda nossa vida.
Para Jung, a finalidade da vida humana poderia ser vista como a própria
construção da consciência, onde deveríamos viver de forma consciente e refletida
buscando um nível tal de coerência, diferenciação e harmonia, sem fragmentar,
automatizar ou deixar levar-se a conflitos como numa personalidade deformada. Jung
sabia que uma psique fortalecida conseguiria recuperar sua unidade perdida.
Desde o nascimento até a morte nossa consciência vai desenvolvendo-se.
Nascemos muito mais próximos do inconsciente do que do consciente. Este despertar
e ampliação da consciência vai se dando ao longo de nossas vidas. Metaforicamente
é como se nascêssemos dormindo e morrêssemos acordados, conscientes.
Conforme Jung a consciência humana é:
Por consciência entendo a relação de conteúdos psíquicos com o ego, desde
que essa relação seja percebida pelo ego. Relações com o ego, não
percebidas como tais são inconscientes. A consciência é função da atividade
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que mantém a relação de conteúdos psíquicos com o ego. (JUNG apud
SAMUELS, 1988, p. 53)

Conforme ele nos diz, o inconsciente individual é formado a partir de
experiências não reconhecidas ou aceitas pelo ego. Reprimimos tudo aquilo que entra
em conflito interno por questões pessoais ou morais. Os complexos reúnem estes
conteúdos reprimidos formando um aglomerado ou constelação.
Para Jung os complexos representavam temas emocionais reprimidos capazes
de provocar distúrbios psicológicos permanentes ou mesmo, em alguns casos,
sintomas de neurose. Quando constelado pode dominar os pensamentos e
sentimentos do indivíduo, por isso, é importante a análise para se libertar deste
domínio do consciente pelo inconsciente. Os complexos têm origem nas experiências
traumáticas da primeira infância, sendo também influenciados pela descoberta de
outro grau da psique, o inconsciente coletivo, conceito que Jung criou para explicar
que todos os indivíduos trazem consigo uma memória ancestral, herança de toda
espécie humana.
O ego não tem domínio sobre o inconsciente coletivo que age de forma
autônoma na psique. Ele é formado por imagens que são herdadas. Sendo assim, o
inconsciente coletivo age independente do ego, pois suas manifestações aparecem
na cultura como motivos universais. O inconsciente coletivo é um reservatório de
imagens latentes, em gerais denominadas imagens primordiais por Jung. Primordial
significa primeiro ou original; por conseguinte, uma imagem primordial diz respeito ao
desenvolvimento mais primitivo da psique. “O homem herda tais imagens do passado
ancestral.” (HALL, 2005, p. 32) A possibilidade dessas imagens latentes se
manifestarem vai depender do quanto de experiências forem vivenciadas pelo
indivíduo. E os conteúdos do inconsciente coletivo refletem os processos dos
arquétipos (a parte herdada da psique).
2.2.2 A sombra
Jung criou este termo para definir um dos complexos mais importantes e que
existe em toda psique humana. A sombra e a persona são os dois lados da mesma
moeda. A sombra habita o inconsciente aguardando a luz da consciência para tornarse consciente e a persona, o seu oposto, é o nome inspirado pelo termo romano para
designar a máscara de um ator. É o rosto que utilizamos para enfrentar o mundo que
nos espera. A persona nos ajuda a nos adaptarmos socialmente.
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Imagem 8: O desconhecido em nós
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A sombra não é controlada pelo ego muitas vezes ele se quer tem consciência
da sua existência. Jung ao estudar esta realidade psicológica usou este termo porquê
sabia da inconsciência das pessoas da existência desta estrutura psíquica.
Metaforicamente a palavra sombra alude a todas qualidades ou traços psicológicos
que trazemos conosco, porém foram suprimidos por entrarem em conflito moral devido
os costumes e valores morais da sociedade. O que o ego rejeita torna-se sombra,
logo, todo ego tem uma sombra, é o nosso lado oculto em que a defesa do ego impede
que as atividades sombrias venham para a consciência. Quando traços da sombra se
tornam conscientes e são integrados na consciência do indivíduo isso provoca uma
mudança psíquica. A pessoa passa a conhecer um aspecto de sua personalidade, até
então, desconhecido para si próprio o que permite uma maior autoconsciência devido
a ampliação de consciência.
Esta experiência possibilita conhecer os próprios limites, fraquezas e
potencialidades, até então, inexploradas podendo assim fazer escolhas com mais
autonomia sem o domínio da persona ou da sombra que interferem no livre arbítrio.
A utilização da persona mascara o verdadeiro eu, fazendo que muitos
indivíduos identificados com a persona se apresente sempre como sendo gentil,
altruísta, sensível e amigo escondendo muitas vezes um outro lado egoísta, violento
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e voraz em satisfazer seus apetites e prazeres. Negar nosso lado humano sombrio
não quer dizer que ele desaparecerá. Muitas vezes as pessoas só revelam seu lado
sombrio por acidente, em sonhos ou então obrigadas. Mas a sombra não é tão
perversa quanto imaginamos uma vez que entramos em contato com ela nos
tornamos mais inteiros já que a totalidade da psique é restaurada.
Como o ego não aceita deliberadamente a sombra ela é inconscientemente
projetada nos outros. Uma pista para estarmos atento a perceber se não é uma
projeção do nosso inconsciente, por exemplo, é quando algo nos incomoda
demasiadamente na outra pessoa. Ingenuamente não percebermos ou então
resistimos a aceitar a projeção e, perdemos assim, a oportunidade de conhecermos
um pouco melhor a nós mesmo. Temos a tendência a vermos sempre o outro como
um indivíduo desumano em suas atitudes cotidianas e a nos avaliarmos como vítimas
ou inocentes.
Ao nos identificarmos com a persona e todas supostas qualidades que
possuímos a sombra jamais poderá ser aceita, porque revela justamente aquilo que
negamos para nós mesmo. Como integrar aquilo que não suportamos no outro mas
também habita em nós? Este desafio está posto para todo ser humano que ao se
negar a aceitar sua própria sombra viverá uma vida psíquica incompleta. Somos
atores principais da história de nossa vida, entretanto, ao não tirarmos a máscara nos
limitamos a viver uma vida fútil e superficial perdendo a oportunidade de viver a
aventura que é a jornada do herói, uma vida plena, arcando com todos os riscos de
ser quem realmente se é. Aceitar a própria sombra é o problema essencial da
humanidade.
A herança judaico-cristã no ocidente idealizou um homem a imagem e
semelhança de Deus. Mas longe desta divindade devemos aceitar que somos apenas
humanos com defeitos e virtudes, com um lado instintivo para dominar. Acolher a
própria humanidade é admitir as fraquezas, egoísmo, dúvidas e erros intrínsecos a
todos os indivíduos. Mas também é vibrar com as conquistas, superação e capacidade
de experimentar o máximo do potencial humano. É ser divino, mas também diabólico.
Aceitar e integrar a nossa sombra ao consciente é cumprir a tarefa principal do
desenvolvimento psicológico: a individuação. No processo terapêutico, por exemplo,
a transformação vai se dando quando o indivíduo supera seus antigos conflitos
integrando aspectos de sua personalidade antes inaceitáveis e assumindo novas
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personas mais flexíveis, com outros padrões de comportamento mais condizente com
seu ser.
2.2.3 A sombra coletiva
A sombra individual só é possível de ser percebida através da relação com o
outro. Se vivêssemos sozinhos seria impossível perceber a própria sombra. Os
grandes amigos podem nos ajudar a entrar em contato com nossa sombra, se forem
honestos conosco e nós capazes de suportamos a verdade.
A dificuldade que trazemos de perceber nossa sombra sozinho nos mostra os
limites de nossa consciência. Mais profundo e difícil ainda é superar a cegueira para
ver a sombra coletiva. Ela é a responsável por fazer uns apoiar outros naquilo que é
comum ao grupo. Em situações extremas como guerras ou ódio entre nações, grupos
étnicos ou ideológicos a sombra coletiva é revelada mostrando toda a crueldade que
os humanos podem chegar a praticar.
Se pudéssemos nos observar como uma testemunha ocular certamente
ficaríamos surpreendidos com nossa conduta no grupo. Traços reprimidos de nossa
personalidade, em situações assim, costumam emergir influenciados pela sombra
coletiva. Contaminados pela multidão agimos igual sem refletir ou às vezes até pior.
Se alguém faz algo em grupo que jamais faria sozinho podemos dizer que estava sob
a influência da sombra coletiva. O nazismo é um dos maiores exemplos do poder da
sombra coletiva. Homens considerados de bem e de valores morais sob a influência
do partido nazista se tornaram torturadores e assassinos cruéis. Muitos homens ao
estarem em casa, num momento mais reflexivo, discordavam dos ideais nazistas, mas
uma vez no grupo, eram possuídos pelas ideias disseminadas, sendo dominados pela
sombra coletiva.
Se os demônios coletivos nos afetam é porquê certamente tem algo deles em
nós. Não abrimos as portas de nossa casa para um desconhecido, muito menos
mandamos ele entrar. Assim, funciona nossa psique, se não fosse um velho conhecido
não permitiria a sua entrada. Algo disso tudo já habitava em nós e se identificou com
o que estava fora, despertando a fúria até então reprimida. A sombra coletiva pode se
manifestar de forma avassaladora e ignorá-la é um risco para a sociedade.
O filósofo Leonardo Boff analisou a sombra coletiva reprimida pela sociedade
brasileira. Conforme ele analisa o genocídio indígena é a primeira sombra coletiva,
segundo Darcy Ribeiro haveria uma população de cerca de cinco milhões de
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indígenas de centenas de línguas, fato único na história mundial. Eles foram
praticamente dizimados. Restaram os 900 mil atuais.
A segunda sombra é nosso passado colonial. Não ocorreu uma descoberta do
Brasil, mas uma pura e simples invasão, destruindo o idílio inicial pacífico descrito por
Pero Vaz de Caminha. Deu-se um encontro profundamente desigual de civilizações.
Logo se iniciou o processo de ocupação e violência em função das riquezas aqui
existentes. Todo processo colonialista é violento. Implica invadir terras, submeter os
povos, obrigá-los a falar a língua do invasor, incorporar suas formas de organização
social e a completa submissão desumanizadora dos dominados.
A terceira sombra, a mais perversa de todas, foi a da escravidão. O Brasil foi
campeão do escravagismo. Só ele importou, a partir de 1538, cerca de 4,9 milhões de
africanos que foram escravizados aqui. Estas pessoas escravizadas eram tratadas
como mercadorias, chamadas “peças”. A primeira coisa que o comprador fazia para
“trazê-las bem domesticadas e disciplinadas era castigá-las, com açoites, correntes e
grilhões. Com a abolição em 1888 não foi feito aos escravos nenhuma compensação,
foram largados a margem da sociedade e compõem hoje a maioria das favelas
abandonados à própria sorte.
A quarta sombra é a constituição de um Brasil só para poucos. Nunca houve
um projeto nacional que incluísse a todos. Assim temos um Brasil profundamente
cindido entre poucos ricos e as grandes maiorias pobres, um dos países mais
desiguais do mundo, o que significa um país violento e cheio de injustiças sociais.
Enquanto estas sombras não forem reconhecidas e integradas impedirão um
processo de individuação nacional coerente e sustentado.

2.2.4 A individuação
Jung teve um interesse grande em compreender o desenvolvimento psicológico
na fase adulta onde concentrou boa parte dos seus estudos depois que rompeu com
Freud. A maioria de seus pacientes eram adultos em busca de sabedoria e orientação,
pois já haviam atravessado a primeira etapa da vida. O interesse principal de Jung era
acompanhar a segunda grande fase do processo de individuação. Passadas as
diversas experiências ao longo da vida, Jung sabia que era na segunda metade da
vida que havia o surgimento mais explícito do si-mesmo na consciência.
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Imagem 9 – Recomeçar
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A individuação, segundo Jung é: ” A experiência total de integridade ao longo
de uma vida inteira – o surgimento do si-mesmo na estrutura psicológica e na
consciência” (JUNG apud STEIN, 2006, p. 152).
Todos nós trazemos conosco um centro de saúde, equilíbrio e harmonia
chamado Self (Si-mesmo) que representa toda a nossa essência, toda a totalidade de
nossa psique e todo o nosso potencial como indivíduo, e é orientado por símbolos que
originam-se do Self, em todo o percurso de nossa vida. Através dos símbolos é feita
a comunicação entre Self e indivíduo. Mas, o si-mesmo traz também todas as
potencialidades, próprias de cada pessoa, a serem desenvolvidas sendo a meta da
vida.
Jung utilizou

o

termo

individuação para

falar justamente sobre

o

desenvolvimento psicológico que ele define como o processo de tornar-se uma
personalidade unificada, um indivíduo integrado. Este processo vai se dando ao longo
da vida principalmente na idade adulta e na velhice. Porém, estas mudanças e o
desenvolvimento psicológico na fase adulta são mais tênues do que na primeira
metade da vida. Jung sabia que era necessário observar estas pessoas com muito
cuidado e em níveis profundos para se perceber.
Durante seus estudos dividiu a vida em duas etapas: a primeira metade e a
segunda metade da vida, cada qual com uma meta a ser cumprida.
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Na primeira metade da vida, segundo Jung, temos como missão principal o
desenvolvimento do ego e da persona e na segunda, diferentemente da primeira, o
mais importante é a unificação da personalidade total. Enquanto, na juventude
estamos buscando desenvolver nossa consciência e nos adaptarmos ao meio social
com a ajuda das personas que vamos desenvolvendo, na maturidade, uma vez
realizadas estas conquistas, a energia psíquica muda de rumo. A tarefa agora é
unificar o ego com o inconsciente. Precisamos nos recordar que o ego reprime
diversos conteúdos psíquicos que agora precisam ser incorporados à consciência, ou
seja, unir aspectos conscientes e inconscientes da personalidade.
O processo de individuação é a oportunidade “do ser torna-se um indivíduo
psicológico isto é, uma unidade autônoma e individual, uma totalidade.” (JUNG apud
HUMBERT, 1995, p.116).
Importante ressaltar que o termo individuação é diferente de individualismo. Na
primeira ao desenvolver sua individualidade e suas potencialidades humanas o
coletivo é beneficiado por esta conquista em oposição ao individualismo onde as
necessidades pessoais são colocadas à frente das necessidades coletivas.
Nesta perspectiva da individuação o que importa é o indivíduo completar-se e
não tornar-se perfeito o que amplia a consciência do indivíduo e sua autonomia para
realizar melhores escolhas e conduzir sua vida de forma plena e satisfatória.
A tarefa de se tornar um indivíduo psicológico, como sendo a grande missão na
segunda metade da vida exige determinação, inteireza e maturidade. Conforme Jung,
sem essas três características não há personalidade. Se faz necessário um esforço
do adulto que orienta sua vida para este fim. Diferentemente do desenvolvimento
físico que acontece naturalmente durante a passagem da infância até chegar a idade
adulta a individuação necessita de uma vida inteira de uma pessoa, em todos os seus
aspectos biológicos, sociais e psíquicos. Exige-se coragem para construir sua própria
individualidade, desenvolver suas potencialidades e, principalmente, trilhar um
caminho desconhecido, porém de forma livre para escolher e assumir a
responsabilidade de suas próprias escolhas. Caminhando faz seu próprio caminho.
O processo de individuação se dá durante toda a existência do indivíduo e não
termine nunca. Talvez nos perguntemos se sendo a individuação uma eterna busca
será que vale a pena mergulhar nesta jornada sem fim? Importante ressaltar que se
nos negarmos a nos diferenciarmos passaremos a viver numa trama de projeções,
confundidos e confusos. E é este desacordo consigo mesmo que constitui
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fundamentalmente o estado neurótico. A liberdade consiste em poder agir e existir de
acordo com nossa essência.
2.2.5 Arquétipos
Jung não se limitou ao conhecimento ocidental para desvendar a psique
humana. Recorreu a mitologia, estudos da religião comparados, alquimia, filosofia
oriental enfim, mergulhou em diversas fontes da humanidade sendo inclusive um dos
primeiros psiquiatras a investigar profundamente as produções artísticas em todas as
partes do mundo. Durante seus estudos percebeu que muitas pinturas, lendas, contos
etc, repetiam os mesmos símbolos (lembrando que os símbolos são algo dinâmico e
vivo, que vai além do consciente), ou seja, possuíam arquétipos comuns.
Imagem 10: Não estamos sozinhos
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Os arquétipos são imagens primordiais ou imagens psíquicas do nosso
inconsciente coletivo. Os conteúdos psíquicos do inconsciente coletivo são os
arquétipos, que possui uma forma de pensamento universal com muita carga afetiva.
Os arquétipos são originados através de repetições de uma mesma experiência
durante muitas gerações. Dessa forma, pode-se dizer que os arquétipos são heranças
genéticas dos nossos ancestrais, que pertenceram a uma determinada civilização ou
povo que passaram pelas mesmas experiências. Isto nos leva de forma inconsciente
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a comportar-se de modo semelhante aos ancestrais quando devemos enfrentar
situações similares. A experiência arquetípica vai se realizar através da emoção
sentida quando atravessamos acontecimentos importantes na nossa vida, como por
exemplo, um casamento, nascimento de filho, morte etc.
Ao longo da história da humanidade os arquétipos têm influenciado os humanos
desde a tenra infância até o fim da vida com a figura arquetípica do velho sábio. A
criança sagrada, por exemplo, está presente em diversas tradições religiosas e
mitológicas. Suas características em comuns não são meras coincidências. São
diferentes expressões de um mesmo princípio arquetípico, que corresponde a uma
necessidade humana básica: a necessidade de evolução espiritual. Este arquétipo
quando ativado em nós nos traz espontaneidade, alegria de viver, conexão com
nossos valores espirituais, fonte de poder e transformação, sabedoria natural, entre
outras características. O arquétipo da criança pertence ao arquétipo da sobrevivência.
Quando integrado de forma saudável na nossa psique desperta o sagrado que habita
em nós. Porém, o arquétipo da criança possui como tendência de sombra quatro
aspectos: a criança ferida, abandonada ou órfã, dependente e inocente. As tendências
da sombra deste arquétipo pode nos enviar energias em diferentes situações do nosso
cotidiano e seu principal problema costuma ser dependência versus responsabilidade.
Importante conhecermos as sombras deste arquétipo para não sermos dominadas por
ela:
Imagem 11-A criança ferida

Disponível em: http://lounge.obvioumag.org/moksha/nicoletta_ceccoli/nicoletta-ceccoli-just-dessert.jpg
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 Criança Ferida: A criança ferida mantém as memórias de abuso físico e
emocional, negligência e outras situações traumatizantes que possam ter
ocorrido no período da infância, lembrando que este é uma fase da nossa vida
muito marcante, pois é neste momento que está sendo construída toda a
personalidade do indivíduo. Os seus aspectos negativos, envolvem o
desenvolvimento do sentimento de autopiedade, uma resistência a perdoar e
seguir em frente na sua vida, ou seja, ela fica presa ao passado. Há também
uma tendência a culpar os pais por todos os acontecimentos ruim que
ocorreram na sua vida. Ela ainda pode procurar outras figuras paternas e
maternas para resolverem situações difíceis de sua vida, em vez de utilizar
seus próprios potenciais. Já o seu lado positivo, faz com que suas experiências
dolorosas sejam transformadas em compaixão, podendo em alguns casos até
surgir o desejo de querer ajudar outras crianças feridas. Do ponto de vista
espiritual, a criança ferida aprende o caminho do perdão.
 Criança Órfã: está relacionada ao sentimento das pessoas que não se sentem
como parte da sua própria família. Dessa forma, inconscientemente a pessoa
acaba desenvolvendo uma independência muito jovem. O seu aspecto
negativo faz com que a pessoa guarde dentro da sua alma o sentimento de
abandono, rejeição e muitas vezes acaba buscando outras famílias para
experimentar o sentimento de união familiar. Ao entrar em contato com a
criança órfã, a pessoa irá ter um ganho de consciência e o processo de cura
dessas feridas irá lhe proporcionar amadurecimento e força para assumir a vida
adulta, estabelecendo assim relações maduras.
 Criança Mágica ou Inocente: vê o potencial da beleza sagrada em todas as
coisas e incorpora as qualidades da sabedoria e da coragem diante de
momentos de dificuldade. Possui um grande poder de imaginação e acredita
que tudo é possível. A energia de sombra da criança mágica se manifesta na
transformação ingênua do que é realmente mal ou prejudicial em
aparentemente bom. Um exemplo é Anne Frank, que escreveu em seu diário
que apesar de todo o horror que envolvia a sua família, enquanto estava
escondida dos Nazistas em um sótão, ela ainda acreditava que a humanidade
era basicamente boa.
 Criança Dependente: Carrega em si um opressivo sentimento de que nada é
satisfatório e está sempre em busca de encontrar algo que substituir algo que
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foi perdido em sua infância (esta busca costuma não ser muito clara). Tem
tendência a uma depressão profunda e a ficar focada em suas próprias
necessidades, sendo muitas vezes incapaz de ver as necessidades dos outros.
2.2.6 A criança interior
Imagem 12: Nossa força
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Em todo adulto espreita uma criança – uma criança eterna, algo que está
sempre vindo a ser, que nunca está completo, e que solicita, atenção e
educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana que quer
desenvolver-se e tornar-se completa. (JUNG, 1981, p. 175)

A criança interior é um conceito cunhado por Jung (1981), segundo ele, fala-se
da criança, mas dever-se-ia falar da criança que existe no adulto. Ele sabia através
de seus estudos sobre arquétipos que, no interior de cada pessoa, existe a sua própria
criança e a criança comum a todos os seres humanos, pertencente à humanidade de
todos os tempos.
Quando cuidamos de nossa criança interior conseguimos seguir com uma vida
plena de sentido onde podemos vivenciar todo o nosso potencial humano.
Compreender o conceito de criança interior é compreender que habita em nós uma
criança eterna portadora de nossa energia vital. Temos uma criança que carrega
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nossa história pessoal, mas também esta criança que nos mobiliza para uma vida com
mais sentido e conectada com nossa alma. Somente assim poderemos desenvolver
todas nossas potencialidades que permanecem como sementes prontas para
germinar, crescer e dar frutos.
Em determinado período de nossas vidas acabamos nos afastando de nossa
criança interior devido a sobrecarga e compromissos do cotidiano. Esta escolha limita
nosso potencial nos restringindo a uma vida muitas vezes turbulenta e lotada de
obrigações que não nos preenchem podendo nos levar a um estado depressivo.
Cuidar de nossa criança interior é um ato de autoamor um passo importante
para aprendermos a lidar com as situações dolorosas que temos que enfrentar. Só
assim é possível adquirir maturidade e assumir responsabilidade com a própria vida.
Não podemos esquecer que quando nascemos a família é a responsável por
cuidar de nós. Mas nem sempre estes adultos conseguem compreender ou ofertar
todas as necessidades que esta criança precisa. O afeto na infância possibilita a
formação de uma personalidade saudável. Quando ocorre a carência afetiva por parte
dos cuidadores da criança vão surgindo sentimentos como os de frustração,
incompreensão, desvalorização, rejeição, tristeza, solidão e abandono. Estas feridas
abertas são carregadas ao longo da vida, impedindo-o de se tornar um adulto
emocionalmente saudável. Adultos exigentes, egoístas, impacientes e raivosos
trazem consigo uma criança ferida prejudicando os seus relacionamentos pessoais e
profissionais. O adulto se expressa como uma criança pirracenta porque revisita
aquelas feridas e ainda está preso ao padrão infantil de que o outro deve cuidar dele.
Mas somente nós somos responsáveis por nossa criança interior uma vez adultos.
Sem curar essa criança ferida o adulto não conseguirá seguir uma vida madura e
responsável. Acolher amorosamente esta criança interior é um dos primeiros passos
para cicatrizar esta ferida emocional, superar e recomeçar uma nova vida.
A síntese de alguns conceitos de Jung fora trazido para este diálogo com o
propósito de contribuir nos próximos capítulos, uma vez que, o eixo central desta
monografia é justamente compreender como uma criança que sofreu traumas na
infância trazendo consigo uma criança interior ferida, pode superar estes traumas
emocionais e acionar esta criança interior eterna que é capaz de trazer vida
novamente.
Cuidar da nossa criança interior é como cuidar do próprio jardim, quando
florescer o dono que irá colher. Esta metáfora nos ajuda a compreender a necessidade
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de autocuidado permanente se quisermos construir uma vida criativa, plena e que
esteja condizente com nossa essência humana.
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CAPÍTULO III
A INFÂNCIA

Imagem 13- Infância feliz

Disponível em: https://cdn.culturagenial.com/imagens/obra-de-ivan-cruz-cke.jpg

3.1 A ESPERANÇA DE UM NOVO COMEÇO
O início da vida de todo ser humano se dá por esta etapa: a infância. Um tempo
marcado por descobertas e encantamentos. A criança traz consigo o símbolo da
esperança, da renovação e da pureza. Surge como uma promessa de que podemos
mudar o futuro através das gerações que vão chegando.
Mas para que esta promessa se cumpra há de se ter que garantir que estes
seres tão pequenos e indefesos possam nascer e conviver com segurança, afeto,
respeito e todas as necessidades básicas garantidas. Uma infância feliz e protegida
gera adultos saudáveis, criativos e que poderão contribuir com a sociedade
desenvolvendo plenamente todos os seus potenciais e sobretudo colocando-os a
serviço do coletivo.
Os poetas, falam do universo infantil com maestria, provavelmente pela
sensibilidade que carregam na alma ou então porque estão sempre em contato com
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sua criança interior. Fernando Pessoa, por exemplo, diz que quando as crianças
brincam, e ele as ouve brincar, qualquer coisa em sua alma começa a se alegrar. Já
Manoel Barros ao indagar: porque as coisas que não têm nome são mais
pronunciadas por crianças? Nos faz retornar ao universo infantil quando a vida é cheia
de surpresas e descobertas. Ou ainda podemos refletir com Pablo Neruda quando se
pergunta: “Onde está o menino que fui, segue dentro de mim ou se foi?
Talvez, uma pergunta que sempre deveríamos nos fazer também. Uma vez
adultos e afastados de nossa criança interior passamos a ser apenas mais uma peça
neste gigante quebra-cabeça, que é a sociedade, se adaptando ao que está posto e
o lúdico passa a ficar restrito ao universo infantil. Aos adultos, são reservados os jogos
sérios, competitivos e o mundo do trabalho. A rigidez do mundo adulto é imposta ao
mundo das crianças, afinal é preciso preparar às crianças para o mundo que as
esperam.
É preciso questionar quais são as consequências das ações dos adultos sobre
as crianças. O que acontece quando fazemos com que as crianças silenciem quando
querem falar? Ou quando obrigamos a pensarem com a cabeça sem as mãos, a
compreender sem alegria, a paralisar quando precisam se mexer e a serem felizes
somente no Natal?
Ao impedirmos o outro de sonhar, criar, usar a imaginação e fantasiar
reduzimos as possibilidades humanas que são infinitas em uma vida de sobrevivência
apenas. Roubamos vidas antes mesmo delas começarem. Esta prática cultural e
social aprendida e reproduzida também é uma forma de violência, pois submete o
outro aos mandos e desmandos de quem na relação tem mais poder. O termo
violência tem sua origem na palavra latina violentia, que significa constrangimento
exercido sobre uma pessoa para levá-la a praticar algo contra a sua vontade, pode
ainda ser definido como constrangimento físico ou moral; uso da força e coação.
Obviamente, qualquer pessoa pode ser vítima de violência, porém é inegável que
crianças e adolescentes são os mais vulneráveis. Práticas culturais limitantes têm
impedido que as crianças possam expressar-se livremente. Historicamente a criança
nunca conquistou este direito, desde o passado até os dias atuais, esta dívida ainda
precisa ser resgatada. Para que isso ocorra precisamos mudarmos essa mentalidade
cultural e social que oprime e domina as crianças, uma visão herdada do passado
onde a infância tampouco era considerada.
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3.1.1 Um breve panorama histórico sobre a infância
Imagem 14- Olhe para nós
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Na Idade Média até o século XII a mortalidade infantil era assustadora devido
as condições precárias de higiene e saúde. Alguns historiadores afirmam que devido
as poucas chances de uma criança sobreviver em razão das condições inóspitas era
comum elas virem a óbito antes mesmo dos pais as conhecerem.
As crianças que sobreviviam ainda assim não eram vistas em suas
especificidades sempre relegada aos cuidados das amas de leite raramente
participavam do convívio familiar. Mesmo quando maiores eram tratadas como adultos
mirins. “É mais que provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo”
(ÁRIES,1981, p. 50).
Por volta do século XIII a criança passou a ser vista como uma tábula rasa. Um
livro com páginas em branco que deveriam ser preenchidas pelos adultos ao
assumirem a responsabilidade de desenvolverem nela o caráter e a razão
preparando-as para uma vida adulta de acordo com os valores e costumes da época.
Somente a partir dos séculos XVI e XVII a sociedade começou a compreender
a singularidade da criança onde a infância passa a ser descoberta e a criança ganha
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centralidade na família. O conceito moderno da família surge neste período e ela
passa a ser a guardiã e mestre que deverá assumir a responsabilidade deste cuidado.
A partir dos séculos XVII e XIX a educação da criança deixa de ser ministrada
pela família e passa a ser de responsabilidade de espaços formais como escolas ou
internatos. Começa a ocorrer neste período uma mudança de paradigma e uma
pedagogia da infância inaugura uma outra compreensão sobre as crianças. Um olhar
que percebe que elas têm necessidades diferenciadas dos adultos. Esta nova visão
transforma a forma como a sociedade passa a compreender e defender as crianças,
agora cidadãos e sujeitos de direitos.
Neste breve relato histórico é possível perceber que os conceitos de infância e
família vão sofrendo modificações ao longo dos séculos. A família outrora ausente
passa a ser o lugar onde se constrói os laços afetivos e é responsável pelos cuidados
da criança que agora é vista de outra forma por seus pais. A ideia do amor materno
surge neste período reforçando o lugar da mulher como a grande mãe.
Na sociedade contemporânea, o conceito de infância se ampliou e os
estudiosos da área atualmente defendem uma infância onde a criança tenha todos os
seus direitos garantidos. O conceito de família também vem se modificando. Hoje
questionamos este conceito de família único que tem sua origem no patriarcalismo. A
crítica se faz pertinente devido a esta visão ter dificultado o diálogo e aceitação de
outras formas de organização familiar para além do modelo tradicional: pai, mãe e
filhos. Há uma diversidade de modelos familiares e novas formas de organização. O
importante é que a criança conviva e mantenha seus vínculos familiares onde possa
crescer amparada e protegida.
Em termos legais também houve muito avanço nos direitos da criança. A
Declaração de Genebra em 1924 foi assinada por diversos países que defenderam os
direitos universais das crianças como: ter meios para seu desenvolvimento; ajuda
especial em momentos de necessidade; prioridade no socorro e assistência; liberdade
econômica e proteção contra exploração; e uma educação que promova consciência
e dever social. Desde então, o mundo passou a discutir e ampliar os direitos das
crianças como forma de garantir uma infância saudável e protegida em todos os
países, como por exemplo, a criação do Fundo Internacional de Emergência das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Declaração Universal dos Direitos
Humanos que preconiza “cuidados e assistência especiais” e “proteção social” para
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mães e crianças, a Declaração dos Direitos da Criança que reconhece os direitos à
educação, à brincadeira, a um ambiente favorável e a cuidados de saúde, entre outros.
No Brasil, os principais marcos legais são a Constituição de 1888 que traz o
artigo 227 específico sobre os direitos das crianças preconizando ser “dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” e o Estatuto da Criança e
o Adolescente (ECA) em 1990 que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao
adolescente.
Como foi possível constatar em termos legais as crianças estão relativamente
amparadas. O que se faz urgente, no momento atual, é que tais legislações sejam
devidamente cumpridas e que os órgãos de defesa atuem enfaticamente quando
estes direitos são violados. Questões como a mortalidade infantil, o analfabetismo, a
evasão escolar, a negligência, a exploração e o abuso sexual, o trabalho infantil, a
exclusão social, racismo, preconceito, entre outros tipos de violência, ainda integram
a história de vida de milhões de crianças brasileiras. Inegavelmente, existe uma
enorme dívida social com a população infantil.
Crianças nestas situações passam a ter prioridade de atendimento na rede de
garantia de direitos. Cabe ao Poder Público assegurar este direito. Mas sabemos que
esta garantia em nosso país ainda não é uma realidade.
O presente estudo, faz um recorte e traz como enfoque principal a questão da
criança quilombola em nosso país. Também em situação de risco e vulnerabilidade
social, a criança quilombola além de precisar enfrentar diariamente questões sociais
graves oriundas da exclusão social que é submetida ainda é atravessada por questões
étnicos raciais que ameaçam sua existência.
As questões que permeiam este estudo se debruçam em compreender como
as crianças quilombolas resistem ao preconceito e ao racismo que são vítimas
diariamente? Como lidam com o discurso de inferioridade que atingem seus corpos e
marcam sua forma de existência?
Refletir sobre estas questões e pensar alternativas para fortalecimento destas
crianças será tema de discussão dos próximos capítulos.
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3.1.2 A criança quilombola
Imagem 15- Quem sou?
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Ao falar de vulnerabilidade e risco social a criança quilombola precisa ser
incluída em políticas públicas de proteção social de forma prioritária por fazer parte
das minorias. As minorias são grupos de pessoas que de algum modo e em algum
setor das relações sociais se encontram numa situação de dependência ou
desvantagem em relação a um outro grupo, “maioritário”, ambos integrando uma
sociedade mais ampla. As minorias recebem quase sempre um tratamento
discriminatório por parte da maioria. São as relações de dominação que vai determinar
qual grupo na sociedade está em desvantagem social sendo vítimas de discriminação
e preconceito por diversos motivos como por exemplo: étnicos, religiosos, de gênero,
de sexualidade, linguísticos, físicos e culturais.
O povo quilombola, símbolo de luta e resistência, há séculos sofrem este tipo
de violência lutando diariamente pelo direito à vida. Estudos recentes mostram que o
número de assassinatos de quilombolas no país cresceu 350%. Em apenas um ano
foram registrados quatro assassinatos em 2016 contra 18 em 2017. O dado está na
publicação “Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil”, organizada pela
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras e Rurais
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Quilombolas e Terra de Direitos, em parceria com o Coletivo de Assessoria Jurídica
Joãozinho de Mangal e a Associação de Advogados de Trabalhadoras e
Trabalhadores Rurais da Bahia (AATR). O estudo foi lançado em Brasília e
sistematizou as violações decorrentes de criminalizações, ataques, ameaças e
violências (incluindo assassinatos) entre 2008 e 2017 e suas relações com os
quilombos e territórios quilombolas. Segundo o texto, o crescimento revela uma
mudança de conjuntura política e social que agrava o risco da manutenção dos modos
de vida e da sobrevivência dos quilombos no país.
A pesquisa revela a vulnerabilidade em que os quilombos se encontram
atualmente reféns da violência. As mortes em sua grande maioria são causadas por
arma de fogo, confirmando o extermínio dos quilombolas. Em situação de
vulnerabilidade as crianças quilombolas precisam conviver desde cedo com este tipo
de violência, além de terem que, aprenderem a lidar com o racismo, preconceito e
exclusão social, herança do nosso passado colonial. A subalternização que ainda hoje
são vítimas faz parte de uma construção social histórica para justificar a dominação
do povo africano pelo europeu.
A produção subalterna do “Outro” foi constituída a partir do século XV com as
grandes navegações europeias. Com as invasões das terras encontradas para
dominar foi necessário destruir a cultura do colonizado, fazê-lo acreditar-se inferior.
Com esta finalidade inicia-se um verdadeiro epistemicídio, cometido contra os saberes
locais, indígenas, leigos, femininos, africanos, enfim, todos que tiveram sua cultura
silenciada pela imposição de uma outra cultura, a dos dominantes: branca, patriarcal,
laica, cristã e heterossexual.
O processo de colonização só foi possível porque os europeus foram
subalternizando os povos que iam encontrando, explorando e escravizando. Os
colonizadores se impuseram como os “civilizados” que acabariam com a barbárie dos
colonizados, educando-os conforme sua cultura europeia.
Para que a subalternização se mantenha é necessário que o subalterno se
submeta e assuma este discurso, ainda que não tenha a consciência disto. A verdade
do opressor reside na consciência dos oprimidos.
A vitória do pensamento europeu não seria possível sem o apoio da Ciência
Social que através de teorias racistas embasou as ações colonizadoras, justificando
através da invenção racial todas as relações de superioridade/inferioridade entre
dominantes e dominados.
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A invalidação científica do conceito de raça não significa que todos os
indivíduos em todas as populações sejam geneticamente semelhantes. Os
patrimônios genéticos são diferentes, mas estas diferenças não são suficientes para
classificá-las em raças, sobretudo em raças puras estanques.
O maior problema causado à humanidade não está no conceito das raças
humanas, já abandonado pela própria ciência biológica. O grande mal causado à
humanidade decorre da hierarquização das chamadas raças, ou seja, a classificação
numa escala de valores em superiores e inferiores. A partir daí os indivíduos passaram
a ser julgados não em função de suas qualidades e defeitos individuais, mas sim em
função do grupo ou raça ao qual pertenciam. As características como cor da pele,
traços físicos, e as qualidades intelectuais, culturais, morais e estéticas dos indivíduos
das “raças” branca, foram considerados em função destas características, como os
mais inteligentes, honestos, bonitos, aptos a dirigir e dominar as populações de raças
não brancas.
Devido a esta visão de mundo ainda hegemônica em nossa sociedade não é
difícil compreender por que as crianças quilombolas são vítimas do racismo,
preconceito e exclusão social diariamente. A herança colonial ainda domina nosso ser
mantendo relações de opressão, exclusão e dominação.
A arteterapia AfroCentrada surge como uma potente ferramenta de resgate de
nossa ancestralidade possibilitando que as crianças quilombolas possam, além de
superarem os traumas emocionais ocasionados pelo racismo que são submetidas, se
fortalecerem emocionalmente.
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CAPÍTULO IV
CRIAR, VOAR, IMAGINAR

4.1 A ARTETERAPIA E SUAS INFINITAS POSSIBILIDADES
Imagem 16- Liberdade
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A arteterapia AfroCentrada traz infinitas possibilidades de intervenção
terapêutica e cria espaço para a criança expressar-se livremente: o fazer criativo é
privilegiado. Utilizada como ferramenta de inclusão social pode, ao trabalhar com a
cultura africana, contribuir para a criança quilombola construir uma identidade de
orgulho e pertencimento. Este resgate cultural fortalece as crianças para lidarem com
o preconceito e o racismo ainda presentes em nossa sociedade.
No capítulo anterior pudemos compreender a produção histórica do racismo e
suas consequências na psique do povo negro e, principalmente, das crianças que são
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mais vulneráveis às violências simbólicas e ao racismo a que são submetidas, pois
ainda estão em formação física e emocional.
A arteterapia através do setting arteterapêutico pode propiciar às crianças um
espaço de reelaboração do que estão vivendo. Nem sempre a criança tem capacidade
de elaborar questões tão complexas e comunicar-se verbalmente de forma clara. Daí
a importância de oferecermos outros instrumentos que facilitem elas expressarem o
que estão sentindo.
As crianças que passam por situações traumáticas podem chegar ao setting
terapêutico, desconfiadas e arredias, sendo necessário iniciarmos com atividades
agradáveis e prazerosas que favoreçam um vínculo positivo com todo o contexto
terapêutico. O primordial é que elas possam se expressar de diversas formas, não
necessariamente precisa falar abertamente de seu conflito para que possa ser
compreendida. O importante é que ela se sinta acolhida e segura, pois o tempo e a
forma de elaboração é individual. O arteterapeuta terá a função de oferecer as
técnicas, materiais e suportes que possibilitem o acesso às suas próprias emoções,
os canais para expressá-las e, posteriormente, compreendê-las. Cabe ao profissional
criar um espaço de liberdade e de confiança para que as crianças se sintam seguras
e protegidas.
Sabemos que o processo arteterapêutico incentiva o aumento de consciência
do sujeito a respeito de si mesmo, da sua vida, de seus padrões, como lidar com os
afetos como a raiva, rejeição, inveja, por exemplo, buscando caminhos adequados
para a vivência destes afetos, para que não se tornem destrutivos.
Não é difícil imaginar como deve ser traumático para uma criança ser vítima de
racismo, preconceito, rejeição e negação de sua própria identidade cotidianamente.
As consequências deste ato vil são nefastas para a formação da subjetividade dela
que passa a aprender a não se aceitar e usar máscaras brancas, como denúncia
Frantz Fanon em seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas (2008). Psiquiatra e filósofo
martinicano fez uma interpretação psicanalítica dos efeitos do racismo na população
negra. Séculos de escravidão e colonização perpetuaram um olhar sobre o negro que
é difícil se despojar. Um olhar de fora e, principalmente um olhar sobre si mesmo. Esta
obra chama a atenção para o impacto do racismo na psique dos negros. O racismo,
para Fanon, despersonaliza o negro que persegue o embranquecimento estético e
cultural. A alienação gerada pelo colonialismo provocou todo um povo a negar a si
mesmo.
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Enquanto ideologia transmitida em livros, manuais didáticos e através das mais
variadas expressões artísticas o racismo atinge o próprio negro que acolhe os valores
brancos. O autorracismo, estimulado pelos padrões de expressão europeus, reduz em
nível e grau a humanidade negra, principalmente quando comparada ao branco
europeu visto como expressão do ser humano universal. Como nos afiança Fanon:
“[...] eu começo a sofrer por não ser branco no mesmo grau que o homem branco
impõe a discriminação em mim, faz de mim um nativo colonizado, rouba-me todo valor,
toda individualidade, diz-me que sou um parasita no mundo […]” (2008, p. 28)
Eis com que o arteterapeuta no trabalho com crianças quilombolas precisará
enfrentar. A construção de uma nova mentalidade, a desconstrução de uma
subjetividade formada a partir de uma brutalidade psicológica que fez nascer e
mantém uma opressão secular.
A arteterapia pode ajudar no processo de libertação destes corpos e mentes e
o resgate cultural deste povo pode ser a ponte que contribuirá no processo terapêutico
das crianças vítimas de racismo principalmente, as crianças quilombolas.
4.1.1 Criar: Ludicidade africana e afrobrasileira
Imagem 17- O lúdico
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Falar de ludicidade africana e afro-brasileira é remeter a vivência lúdica
alimentada pelos conteúdos, valores, histórias, ritmos, enfim, pela cultura negra, em
suas mais diferentes manifestações. Sejam os fragmentos de cultura dos antigos
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povos africanos, como seus Mancalas e o Senet, sejam as expressões musicais
contemporâneas, como o Hip Hop, que para Ferreira (2004), representa processos
criativos de ressignificação da diáspora. Sejam as alegrias dos dançantes da Roda de
Jongo, no Rio de Janeiro, sejam os giros e batuques do Samba de Cassete em
Cametá, na Amazônia paraense. Tudo isso compõe o rico e vasto campo do que é
denominado de ludicidade africana e afro-brasileira. Assim, não é possível delimitar a
ludicidade negra a um conjunto fechado de brinquedos, folguedos e brincadeiras. Em
verdade, nem é possível falar de uma ludicidade exclusivamente africana ou afrobrasileira, em virtude dos processos de trocas e misturas culturais, muitas vezes
violentos, impostos pela colonização da África e pela lógica da Diáspora. Mesmo neste
contexto de difícil precisão histórica, a ludicidade africana e afro-brasileira se afirma
como um elemento importante aos estudos culturais porque evidencia a capacidade
de resistência, criação e recriação dos negros, no Brasil e no mundo. Capacidade de,
no contexto perverso da escravidão, colonização, miséria e violência, continuar a
insistir na beleza, no sorriso e na esperança. Ora, abordar a cultura africana pelo
lúdico, não significa negar as dores da Diáspora, mas afirmar o protagonismo e a
sensibilidade artística desses homens e mulheres. É essa força de recriação de seu
mundo que vemos na criança africana que hoje transforma lixo em brinquedo, que usa
a terra como tabuleiro, que faz sua bola de panos velhos e sai a jogar futebol.
Quando o arteterapeuta promove qualquer atividade lúdica deve levar em
consideração a diversidade cultural, pois a brincadeira desenvolve o senso estético
da criança e a sua apreciação sobre o mundo. Na brincadeira de casinha, por
exemplo, a criança utiliza os conhecimentos adquiridos sobre onde dorme um bebê,
o que se usa para cozinhar e o que se come. Brincando de salão de beleza a criança
é levada a observar a forma dos cabelos e a cor da pele, entre outros traços físicos,
estabelecendo o que é belo e o que não é. Em qualquer situação lúdica é possível
propor atividades que auxiliem a criança no aprendizado do respeito à diversidade e
que permitam que as próprias crianças negras se sintam inseridas e respeitadas. Mas
cabe ao arteterapeuta estar atento a permanência dos preconceitos e estereótipos
raciais, inclusive dentro das brincadeiras.
Muito da produção nacional sobre o tema ludicidade versa sobre aspectos
relativos à herança lúdica europeia, demonstrando um dos prováveis efeitos da
marginalização da cultura negra.
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Para Kishimoto (1999), a dificuldade de estudar a contribuição africana para o
patrimônio lúdico nacional se explica pelo contexto da escravidão, que transformou a
herança lúdica africana, chegando a incluir elementos racistas em jogos e versos que
se popularizaram no Brasil e são citados como jogos de origem afro-brasileira.
Exemplos desse tipo de herança lúdica afro-brasileira ligada ao contexto da
escravidão são os jogos “Chicotinho Queimado” e “Barra manteiga na fuça da nega”.
É preciso polemizar a construção histórica desses jogos e inclusive a questão
semântica de seus versos, desconstruindo os apelidos que historicamente inferiorizam
os negros no Brasil. Para além dessas brincadeiras, que teatralizam a dominação da
criança negra, há toda uma gama de manifestações culturais e lúdicas criadas pelos
próprios negros brasileiros que representam, conforme Ferreira (2004), a busca
constante de renovação da cultura e a não passividade dos Afro-brasileiros frente às
condições de exclusão e de miserabilidade. Exemplo dessa capacidade criativa é a
Capoeira, o Samba e o Carimbó.
Nesse contexto, o arteterapeuta que se propõe a trabalhar com este público a
ludicidade em seu setting arteterapêutico tem como desafio pesquisar e selecionar
jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras que permitam valorizar a diferença e
não afirmar a brutalidade que marcou a chegada dos povos negros no Brasil.
4.1.2 Arteterapia afrocentrada: O que lembro, tenho
Imagem 18 – Griô: o guardião
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Conta-se que um antropólogo ao visitar uma tribo africana, quis saber quais
eram os valores humanos básicos daquele povo. Para isso, ele propôs uma
brincadeira às crianças. Ele então colocou uma cesta cheia de frutas embaixo
de uma árvore e disse para as crianças que a primeira que chegasse até a
árvore poderia ficar com a cesta. Quando o sinal foi dado, algo inusitado
ocorreu. As crianças correram em direção às árvores todas de mãos dadas.
Assim, todas chegaram juntas ao prêmio e puderam desfrutar igualmente. O
homem ficou bastante intrigado e perguntou: — Por que vocês
correram juntos se apenas um poderia ganhar todas as frutas?
Ao que uma das crianças prontamente respondeu: — Ubuntu! Como um de
nós poderia ficar feliz enquanto os outros estivessem tristes e infelizes?
(Filosofia africana)

Este título foi emprestado do escritor Guimarães Rosa, que nos ensina
poeticamente que aquilo que lembramos e guardamos passa a ser nosso, nos
constitui. E que histórias guardamos sobre nossa ancestralidade? Quais são as vozes
que ecoam em nosso imaginário? Em se tratando de se apropriar da própria história
é fundamental possibilitar que outras histórias sejam contadas e, principalmente sejam
ouvidas, pois contribuem na construção da própria identidade ajudando a construir um
outro olhar sobre si mesmo e não mais estar condicionado ao olhar do outro. Afinal,
em processos terapêuticos somos todos contadores e ouvintes de histórias.
Contar e ouvir histórias sempre teve um lugar privilegiado nas comunidades
africanas através da figura do griô. O griô nas comunidades tradicionais é aquele que
detém a memória do grupo e funciona como o difusor de tradições perpetuando a
ancestralidade. Os conhecimentos, mitos, costumes e histórias do povo é
compartilhado entre gerações oralmente. Para os africanos, um griô pode ser um
poeta, historiador, cantor ou contador de história; ou seja, todo aquele, sendo artista
ou não, capaz de difundir através da oralidade um tipo de saber. Nas famílias as
matriarcas ou anciões costumam ser estes agentes que reforçam os laços afetivos e
emocionais.
Durante o processo arteterapêutico é importante que o trabalho com a criança
quilombola considere a expressão da identidade, o vínculo com a ancestralidade e a
celebração do direito à vida como o direito universal conquistado por todos os povos.
Evidentemente que o arteterapeuta saberá os caminhos que trilhará com seu
cliente, mas este ponto de partida é fundamental no trabalho com a criança
quilombola, sua própria cultura. Permitir que elas criem e resgatem o seu potencial
criativo. Afinal, todos temos a necessidade interna de crescer e sabermos quem

62

somos e descobrir nossas potencialidades. Proporcionar espaços de livre criação é
oferecer à criança possibilidades de autodescoberta deste tesouro interno.
Em geral a criança vítima de racismo carrega em si, uma criança interior ferida
e passa a ter medo de se expor a julgamentos podendo tornar-se passiva, o que a
leva a pouco se arriscar. Este comportamento é intensificado quando percebe que os
professores e outros adultos de sua convivência social têm expectativas negativas a
seu respeito. Estas expectativas pautam-lhe o desenvolvimento futuro, e ela acaba
por realizá-los, inconscientemente, adequando-se a elas e confirmando-as. Por isso,
o arteterapeuta deve estar atento a todas estas questões acompanhando a criança
neste caminho difícil de trilhar sozinho: o resgate de sua própria identidade.
4.1.3 Era uma vez…
Durante a formação em arteterapia aprendemos a importância da contação de
histórias no processo arteterapêutico. As histórias são importantes porque:
Ensinam, educam, ampliam o conhecimento, iluminam, provocam reflexões
pessoais e coletivas, despertam sentimentos adormecidos, comovem,
promovem momentos de ludicidade, alimentam a cognição, o espírito e a
alma, a transformação social e a cura dos ferimentos psíquicos, mantêm viva
a tradição e expandem a linguagem, enriquecendo o vocabulário […].
(FARIAS, 2006, p. 86)

Imagem 19- Nossas histórias
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A riqueza delas são incontáveis. Se tivermos atentos as heranças culturais
saberemos que as histórias, como já nos ensinaram os griôs, têm além da magia o
poder de despertar e transportar os ouvintes através de seus ensinamentos. Os
contos trazem em suas narrativas fenômenos universais que têm como fonte o
inconsciente coletivo, apresentando evidências de uma memória humana ancestral, o
que vai facilitar a compreensão da trajetória de aperfeiçoamento, evolução e
individuação humana.
Todo conto traz uma trama de personagens arquetípicos que movimenta,
transforma e harmoniza a energia psíquica de quem ouve. Os grandes heróis, a figura
da grande mãe, do sábio, são por exemplo, arquétipos que mobilizam conteúdos
internos importantes e sua escuta propicia reflexões e soluções criativas para dramas
pessoais vividos pelo paciente.
Na ludicidade, que a contação de história propicia, a criança contata eventos
comuns à dimensão humana e ao ativar o imaginário vai aprendendo a buscar
soluções para seus conflitos assim como os personagens da história.
4.1.4 Dança: uma linguagem universal
Imagem 20 - Dançar para expressar-se
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O ditado popular diz que quem canta os males espanta e a arteterapia amplia
esta possibilidade de melhora na saúde do paciente incluindo a dança também. Sendo
a arteterapia uma prática integrativa e complementar de saúde, o trabalho de
consciência corporal tem hora e lugar no setting terapêutico, pois abre um diálogo com
o próprio corpo estimulando a fluidez, flexibilidade, relaxamento, serenidade e
centramento; atitudes essenciais para o mergulho na própria profundidade psíquica.
Sabemos que movimentar o corpo é uma necessidade na infância. Portanto,
trabalhar utilizando o corpo das crianças pode ser algo, além de tudo,
muito prazeroso. Através da dança elas expressam aquilo que não conseguem
expressar com as palavras. Entre o silêncio e a fala a dança surge como uma ponte
para a expressão do que incomoda e muitas vezes está ferindo.
Podemos neste movimento resgatar as danças circulares ou danças sagradas,
danças de roda de uma forma geral presentes em inúmeras culturas que restauram
um aspecto arquetípico de comunhão e interação nos grupos. O que importa nestas
danças não é a performance, mas principalmente a espontaneidade.
No trabalho com crianças quilombolas abre-se uma porta de inúmeras
possibilidades como o jongo, maracatu, congada e até mesmo a capoeira que mistura
dança, luta e jongo.
O jongo, por exemplo, chegou ao Brasil com os escravos africanos de origem
bantu, vindos do Congo e de Angola, permanecendo presente entre aqueles que
trabalhavam nas lavouras de café e cana-de-açúcar no vale do Rio Paraíba, entre São
Paulo e Minas Gerais. Os proprietários das fazendas permitiam que seus escravos
dançassem jongo nos dias dos santos católicos – um pouco de diversão para os
cativos e também para eles próprios e agregados que viviam quase que isolados em
suas propriedades.
Com o poder das palavras, os jongueiros buscavam encantar o outro pela
poesia, no ritmo dos tambores. Quem recebia um ponto enigmático, tinha que decifrálo na hora e responder – desatar o ponto. Caso contrário, ficava “enfeitiçado” ou
“amarrado”. Os tambores eram sagrados, pois, como acreditavam, tinham o poder de
fazer a comunicação com o outro mundo, com os antepassados, indo “buscar quem
mora longe”. No início da festa, os jongueiros se benziam, tocando levemente no
couro do tambor em sinal de respeito. O jongo é uma dança dos ancestrais, dos
pretos- velhos escravos, que remete ao povo do cativeiro.
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A dança é uma modalidade expressiva que permite o paciente libertar-se e
principalmente, sair mais vitalizado pois gera prazer e felicidade.
4.1.5 Brincar: um espaço para ser feliz

Rirmos juntos é melhor do que falar a mesma língua. Ou talvez o riso seja
uma língua anterior que fomos perdendo à medida que o mundo foi
deixando de ser nosso.
Mia Couto, 2008.

Imagem 21- Felicidade
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A brincadeira é uma das atividades mais importantes na infância. Ao brincar as
crianças nos contam quem são, o que sentem, o que vivem, seus medos, seus
potenciais, suas preferências, e suas limitações. Através dos jogos e brincadeiras as
crianças têm a oportunidade de vivenciar experiências lúdicas expandindo-se assim a
criatividade

humana. As

brincadeiras

permitem

a

criação,

transformação,
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ressignificação

e

liberdade,

pois

podem

explorar,

conhecer

e

agirem

espontaneamente. Criar é divertir-se:
[...] todos os atos criativos são formas de divertimento, o ponto de partida da
criatividade no ciclo de desenvolvimento humano e uma das funções vitais
básicas. Sem divertimento, o aprendizado e a evolução são impossíveis. [...].
A mente criativa brinda com os objetos que ama.
(NACHMANOVITCH, 1993, p. 49).

Quando observamos os animais domesticados ou em seu ambiente natural
percebemos que instintivamente brincam ou jogam entre si, estabelecendo regras de
convivência, domínio e limites, fazem brincadeiras de alegria, disputa e autoridade.
Assim se deu com o homem, seja observando ou convivendo com os animais, ou
obedecendo uma necessidade intrínseca ao ser humano para o seu desenvolvimento
e organização o lúdico sempre esteve presente nas relações humanas. A pessoa que
brinca desenvolve mais flexibilidade para lidar com as adversidades da vida se
tornando mais apta às mudanças de contexto e de condições. A brincadeira desperta
nossa capacidade de improvisar, característica importante em um mundo em
constante mutação.
Brincar na infância, é tão importante para um desenvolvimento saudável que
se tornou um direito: o direito de expressar-se livremente através das brincadeiras.
A sociedade longe de incentivar as crianças a voarem cortam suas asas desde
cedo. Da educação infantil até a Universidade sofrem pressões para serem moldadas
e transformadas em adultos de acordo com os padrões da sociedade. A simplicidade,
inteligência e criatividade são engolidas pelas imposições sociais.
Neste processo de homogeneização para compor as massas cabe ao
arteterapeuta intervir no sentido de resgatar e ampliar o espaço lúdico das crianças,
pois através do brincar, o indivíduo vai se estruturando internamente, adquirindo
saúde mental e equilíbrio emocional. Tem a oportunidade de se conhecer; descobre
potencialidades e limites; aprende a entender e a superar conflitos; socializa-se;
desperta a criatividade e a imaginação; pode vivenciar sonhos e fantasias; consegue
expressar sua subjetividade; elabora conteúdos internos; constrói sua inteireza;
melhora a autoestima e desenvolve a criatividade tão necessária para a saúde
emocional.
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Criar é um processo libertador e prazeroso. Brincando se cria e ao criar brincase com as imagens e símbolos, caminhos da descoberta do novo. Brincando ou
criando todo potencial é desenvolvido.
4.1.6 Abayomi: uma história contada entre tecidos e dedos
O termo Abayomi significa “aquele que traz alegria” e é originário da etnia
africana Iorubá, uma das maiores do continente africano (sua população habita parte
da Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim). Segundo o conto popular, as bonequinhas
eram feitas por mães africanas que iam com seus filhos a bordo dos navios que
traziam os escravos da África para o Brasil. Elas rasgavam retalhos de suas saias e,
a partir deles, criavam as bonecas feitas de tranças e nós, que além de ser um amuleto
de proteção, acalmavam as crianças assustadas com a viagem.
Imagem 22 – Nossas raízes
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Incluir estes artefatos culturais no processo arteterapêutico é possibilitar que a
criança além de conhecer e se apropriar da sua cultura possa ser levada à reflexão,
reorganização interior e criação. É possibilitar que ela crie com as mãos outras
histórias com outros finais ressignificando suas dores e traumas emocionais.
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Trabalhar com as mãos é terapêutico porquê proporciona a experiência de
tecer, tramar, urdir, produzir tessituras, dominar o tecido e com eles formar estruturas.
Os personagens que vão surgindo vão contando outras histórias em que agora os
autores são as crianças e podem decidir o final de cada trama.
A abayomi é feita com retalhos, sem costura ou cola, apenas nós que revelam
a resistência e poder das mulheres negras que, apesar de estarem em navios viajando
para serem escravizadas no Brasil, construíram, com retalhos de suas saias, bonecas
para alegrar seus filhos mostrando uma força interior incomensurável, além do amor
e cuidado com o outro. Esta história fala de uma ancestralidade de coragem, força e
generosidade. Resgatar a beleza desta história de coragem e ternura é honrar àquelas
que mesmo com tão pouco conseguiram se doar. Fala de nós, da força e coragem de
cada dia que temos que ter para ainda enfrentar a crueldade do mundo, superar,
ressignificar e continuar a construir seu próprio caminho.
Reconhecer, valorizar e positivar a ancestralidade africana, que caracteriza o
povo brasileiro, permite às crianças quilombolas se perceberem herdeiros dessa
cosmovisão e se perceberem próximos culturalmente das crianças dos países
africanos.
4.1.7 Reconstruindo nossa história: da máscara aos personagens
Imagem 23-Sou quem quero ser
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Na arteterapia a criação de personagens é uma oportunidade de “dar voz” a
alguns dos inúmeros personagens que nos habitam. Esta modalidade expressiva ao
ser vivenciada no setting arteterapêutico possibilita que as crianças mais do que viver
e transformar a própria história possam abrir as portas da imaginação e serem quem
quiserem.
A história contada e dramatizada está repleta de conteúdos psíquicos que vão
sendo revelados pela criança ajudando ao arteterapeuta a compreender melhor todo
o processo e intervindo com mais êxito quando necessário.
Partindo de uma história escolhido pelo grupo ou muitas vezes o grupo é
escolhido pela história, cria-se a oportunidade de trabalhar questões que o grupo
precisa elaborar. Os recursos da encenação como criação de personagens e cenários,
o exercício teatral e figurinos favorecem e ativam a compreensão de conteúdos antes
mergulhados no inconsciente. O diálogo com os personagens internos traz luz aos
conteúdos que precisam ser trabalhados auxiliando no processo de autoconhecimento
e individuação.
A criação de máscaras também é uma estratégia muito rica que pode ser
utilizada pela arteterapeuta. Ajuda a compor e criar diversos outros diversos
personagens.
Ao colocar uma máscara e “se ocultar” a criança pode permitir que alguns
afetos e comportamentos que não ousa revelar, quando traz o rosto exposto, venham
à tona. É um excelente recurso terapêutico, pois oportuniza a criança a dar voz a
emoções guardadas e escondidas.
A máscara exerce fascínio e encantamento sobre os adultos e, principalmente,
sobre as crianças. Ela carrega elementos arquetípicos sendo polissêmica. Para
Graciliano Ramos as nossas personagens são pedaços de nós mesmos, ele nos
lembra que só podemos expor o que somos (1949). Talvez daí nasça a riqueza de
oportunizar as crianças no setting de arteterapia explorar esta modalidade. Quem está
por detrás da máscara?
A história da máscara por si só já é fascinante. Ela esteve presente durante
toda a história da humanidade conectando os seres humanos ao que era invisível,
pois era utilizada em rituais sagrados e quando utilizada na arteterapia possibilita o
contato com estas energias psíquicas e o encontro consigo mesmo.
No caso de trabalhar simbolicamente com máscaras africanas é possível
resgatar todo uma mitologia ancestral. Apesar de serem reconhecidas como objetos
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artísticos, as máscaras africanas, na realidade, representam muito mais do que meros
adereços para as populações que as utilizam. Elas são símbolos ritualísticos que têm
o poder de aproximar as pessoas da espiritualidade.
Essas peças são produzidas como instrumentos essenciais em diversos ritos,
como rituais de iniciação, nascimentos, funerais, celebrações, casamentos, curas de
doentes e outras ocasiões importantes. Em geral, os rituais contam também com
música e dança, além de vestimentas próprias. É criada uma atmosfera “mágica”, a
fim de, transformar os participantes que vestem as máscaras em representações de
antepassados, espíritos, animais e deuses. Este trabalho com as crianças possibilita
que elas entrem em contato com sua energia arquetípica sempre que quiserem.
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A arteterapia possibilita que durante o processo arteterapêutico as crianças
quilombolas possam se apropriar de sua verdadeira história. Uma narrativa silenciada
e invisibilizada. As vivências experimentadas no “setting” arteterapêutico com o viés
deste resgate cultural e valorização da cultura negra contribuem no fortalecimento das
crianças quilombolas para lidarem com a violência psicológica à que são submetidas
diariamente, além de facilitar a superação dos traumas emocionais causados pelo
racismo. A arteterapia cria um espaço onde elas podem expressar livremente suas
subjetividades, resgatando a alegria de viver, a autoestima, a segurança, o sentimento
de pertencimento e a valorização de si mesmo e dos outros, reconstruindo, assim,
suas asas para voar.
Para que este processo se dê a arteterapia exige profissionais com coragem
para derrubar preconceitos e combater o racismo, com sensibilidade para caminhar
junto com as crianças em seu processo de cura e fortalecimento e conhecimento e
empatia para acolher e compreender as especificidades deste público.
As diversas modalidades expressivas contribuem para que a criança possa
expressar suas angústias, medos, repressões e inseguranças. Nem sempre a fala
consegue expressar o que estes pequeninos trazem consigo. Neste trabalho foi
abordado algumas destas possibilidades de canais expressivos que nos permitem
adentrar no universo infantil.
Criar, imaginar, voar eis o que a arteterapia pode oferecer às crianças. Mais do
que isso, se apropriarem de suas histórias, saberes, cultura, valores e lógicas que os
ajudará a compreender quem são e se orgulharem de suas raízes e ancestralidade.
O tema deste estudo monográfico é muito amplo e de importância social
relevante já que se refere a desconstruir uma mentalidade colonizadora que tem
perpetuado relações de opressão e segregação racial. Assim, recomendam-se outras
pesquisas relacionadas a como o processo arteterapêutico pode fomentar novas
relações onde a diversidade e as diferenças não sejam mais usadas para inferiorizar
o outro e todos possam ser livres para expressarem sua cultura, modo de ser e estar
no mundo.
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