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Resumo  

Este artigo é o resultado de um recorte das vivências da Arteterapia aplicadas numa empresa de consultoria de 

pequeno porte, realizado por meio de um projeto de estágio e trabalho de conclusão de curso. A junção destes três 

grandes amores: a Arteterapia, o mundo empresarial e a Cultura dos Nativos Americanos, teve como objetivo: 

Proporcionar vivencias Arteterapêuticas como amplificadora da qualidade de vida no ambiente de trabalho 

utilizando como norte, os símbolos e ritos da Cultura Indígena Americana. As Consignas propostas e criadas para 

cada encontro geraram como fruto um lindo olhar para si, gerando autoconhecimento e uma melhoria gradual da 

saúde emocional dos atendidos bem como, transformação e fortalecimento do grupo foi outro ponto perceptível 

pelos terapeuta, assim como pelos atendidos, conforme foi possível analisar através dos registros das falas gerados 

por meio de relatórios, fotos e produção gerada nas vivências. Como já acreditava anteriormente, percebi como o 

meio empresarial é campo fértil de trabalho da Arteterapia, apesar de pouco explorado, pelos arteterapeutas e pode 

gerar belíssimos resultados. Concluo com um forte sentimento de gratidão aos nativos americanos pelo legado e 

que nos alimentou nesta caminhada por esse Caminho que percorrem há tantos séculos e tão rico de significados.  

Palavra-chave: Arteterapia. Qualidade de Vida no Trabalho. Cultura dos Índios Nativos Americanos. 

 

Abstract  

This article shows the outcome of experiences of Art Therapy applied in a small consulting company, carried out 

through an internship project and final project. The combination of these three loves: Art Therapy, the business 

world and the Culture of Native Americans, aimed: Providing Art Therapy experiences as an amplifier of the 

quality of life in the workplace using the symbols and rites of Native American Culture as the north. The 

Consignments proposed and created for each meeting promoted inside look for themselves, developing self-

knowledge and a gradual improvement of the emotional health as individuals. At the same time, changed their 

strengthening as a group. The results were analyzed through the records of the speeches, reports, photos and 

production created in the group therapy. As I previously believed, I realized how the business environment is a 

fertile field of work for Art Therapy, and it can generate beautiful outcome. Finally, I´d like to share the strong 

feeling of gratitude to the Native Americans for the legacy that has nourished us on this journey along this Path 

that they have traveled for so many centuries and so rich in meaning. 

 

Keyword: Art therapy. Quality of life at work. Native American Indian Culture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção desse Artigo é o fruto da união de três grandes amores, a Arteterapia, o mundo 

empresarial e a Cultura dos Nativos Americanos. Sendo assim pudemos testar a aplicação da 

Arteterapia no ambiente organizacional, que é um espaço orgânico, vivo e que precisamos da 

voz para promover o bem-estar e qualidade de vida no microcosmo (no íntimo e individual), 

mas também no macrocosmo (equipes, times de trabalho e empresa como um todo). Para isso 

buscou-se uma tessitura coletiva, visando perceber a empresa por meio da colaboração de cada 

um, se compreender, um buscar pelo autoconhecimento e desenvolvimento individual, mas, 

tendo como reflexo o desenvolvimento da equipe como um todo. 

A Arteterapia tem seu principal pilar de sustentação a promoção do autoconhecimento através 

de vivências utilizando-se de uma grande diversidade de materiais, ela proporciona como diz 

Philippini (2013), a plasmagem de conteúdos que anteriormente existiam somente no campo 

do imaginário, ou até bem mais profundo no inconsciente que é um território pouco 

frequentado.  

Segundo Urrutigaray (2011), a Arteterapia alcança sua meta como função terapêutica por 

permitir essa passagem de um conteúdo inconsciente, não assimilado, transmutado ou 

transformado em outro conscientizado. 

A escolha desse tema ocorreu ainda durante a formatação do estágio e projeto de pesquisa, no 

estágio supervisionado de conclusão de curso, quando me deparei com dois livros que 

certamente fizeram toda a diferença no rumo da minha pesquisa e certamente da minha vida, o 

primeiro “Cartas do Caminho Sagrado” da autora Jamie Sams e “Cartas Xamânicas” também 

da Jamie Sams e David Carson, os dois livros tem sua espinha dorsal formatado e distribuído 

em 44 cartas cada um, onde de uma maneira extraordinariamente didática eles vão apresentando 

ponto a ponto uma faceta da sabedoria desses povos. As Tradições mais comuns entre as 

diversas Nações, tribos e Clãs dos Índios Nativos Americanos. O estilo de vida e como as 

consequências de cada ato da vida pode ser olhado como útil ou inútil para si e para a 

comunidade, enfim o quanto de Sagrado e de profano que existe em cada movimento, em cada 

atitude, em cada gesto do dia a dia em cada Rito, em cada Cerimônia. 

Na Arteterapia existem poucas pesquisas registradas oficialmente, sobre esse tema, assim soma-

se a esse trabalho a minha pequenina contribuição aos Arteterapeutas e estudiosos do mundo 
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de pessoas que vivem em grupo e mais especificamente aos grupos institucionais. Considerando 

este e outros aspectos de relevância já anteriormente citados, este trabalho objetivou 

“Proporcionar vivencias Arteterapêuticas como amplificadora da qualidade de vida no 

ambiente de trabalho utilizando como norte, os símbolos e ritos da Cultura Indígena 

Americana”.  

Como objetivos específicos,  alguns que se destacam como: (1) Reconhecer técnicas que 

promovam o autoconhecimento entre os participantes, potencializando a sua jornada de 

individuação; (2) Ampliar o repertório de criatividade e imaginação; (3) Possibilitar a auto 

expressão dentro de um grupo de trabalho; (4) Promover vivências que amplifique o olhar do 

grupo para os talentos individuais e a força desses talentos compondo o grupo; (5) Criar espaços 

para fortalecimento dos vínculos e trocas entre pessoas que passam grande parte do dia 

dividindo o mesmo espaço (6) Conhecer um pouco mais da Cultura dos Nativos Americanos 

para propor num outro momento, futuros experimentos em outras metodologias para outras 

organizações. 

Para alcançar os objetivos aqui propostos adotei uma abordagem de estudo a pesquisa 

qualitativa, que teve como meta a localização dos eventos emergentes, sem a apreensão de 

transformar resultados em números. Segundo Richardson (1999), pesquisas em caráter 

qualitativo buscam compreender a relação com que os sujeitos fazem entre seus pensamentos, 

sentimentos e aspectos que buscam identificar.   

Optamos por utilizar a revisão integrativa pois ela tem se mostrado como uma ferramenta segura 

para ser utilizada em vários campos do saber, pois traz para os experimentos aplicados a 

oportunidade de se lançar luz sobre eles, compatibilizando-os com evidencias científicas e 

bibliografia utilizada como embasamento teórico. 

A metodologia aqui utilizada foi bibliográfica e tem caráter de estudo de caso por que foi 

estruturada em um experimento que fiz no estágio. As observações extraídas desse experimento 

levam em consideração a subjetividade do autor, que criou e aplicou as Vivencias bem como 

dos indivíduos que participaram desse processo. 

Segundo Yin (2005) o estudo de caso oferece ao pesquisador um método para quem interessa-

se em estudar o fenômeno. Um estudo de caso requer múltiplas técnicas para compreensão do 

fenômeno em sua abrangência 
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Os atendidos que se disponibilizaram nesta caminhada foram 5 colaboradores da área 

administrativa e operacional, de uma empresa de pequeno porte, estabelecida no mercado há 40 

anos esse grupo composto por homens e mulheres entre 20 anos e 67 anos. Para preservar a 

identidade dos mesmos, promovendo assim aspectos éticos, não serão expostos os nomes dos 

mesmos, apenas as iniciais dos nomes, P, L, G, M e T. 

Para a realização da pesquisa todos assinaram um Termo de Autorização de Participação e 

Pesquisa, que se encontra em anexo A. 

A Coleta de dados ocorreu a partir da observação das práticas vivenciais Arteterapêuticas, 

realizados em duas etapas a primeira, perfazendo um total de 74 horas, tendo como consigna 

principal a anamnese do grupo e na segunda fase, mais importante para nós nesse estudo que 

teve 4 encontros de 4 horas cada, num total de 16 horas. Os encontros ocorreram na sede da 

empresa, em área apropriada e foram realizados de julho a dezembro de 2019 e a segunda fase 

de janeiro a março de 2020. Essa segunda etapa recebeu o nome de “Aldeia Real Forte”. 

A coleta de dados foi realizada por observações das produções, respostas, depoimentos e 

interações que ocorreram durante os encontros, que permitiram rastrear padrões, verificar 

símbolos recorrentes. 

Os registros foram feitos por relatórios, após cada encontro, criado especificamente com este 

fim, conforme ANEXO B, denominado RRPV – Relatório de Registros Pós Vivências. Este 

registro por encontro buscou encontrar as temáticas relacionados aos objetivos geral e 

específicos. A coleta ocorreu por meio dos encontros, mas os registros possibilitaram a 

organização do conteúdo para melhor análise de dados que serão apresentados ao final deste 

artigo. Antes disso e para melhor compreensão dos resultados será apresentado ao leitor o 

referencial teórico que embasa este trabalho, será organizado de forma que possamos visualizar 

com facilidade os pilares de sustentação que estruturam esse trabalho, são eles: 1° A 

Arteterapia,  2° Qualidade de vida no trabalho e o 3°, Elementos da Cultura Nativa Americana 

dialogando com Arteterapia.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ARTETERAPIA: Conceito e Breve histórico 
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2.1.1 Conceito 

Quando iniciei meu curso de Arteterapia, já era uma apaixonada pelas artes e por todo encanto 

que ela desperta em mim e nas pessoas. Jamais imaginei que a Arteterapia fosse tão profunda e 

tangenciasse outros saberes tão diversos. Ao longo do curso busquei praticar nas vivencias 

apresentadas o autoconhecimento mas sempre com um olhar curioso e atento no sentido de 

entender como poderia usar aquela diversidade de conhecimentos em um saber  que eu pudesse 

unir tudo isso com os conhecimentos prévios de outras experiências anteriores.  A Arteterapia 

permite esse entrosamento entre saberes e experiência pessoal pois é uma ciência   autoral, 

sempre parte de um “fazer”.                                              

A Arteterapia se utiliza de vivencias e de experiências do atendido com uma diversidade de 

materiais todas com intuito de ser um agente transformador do Ser.  

O Arteterapeuta nos seus atendimentos, disponibiliza ao atendido uma gama de recursos que 

servem como ponto de ligação, como ponte entre o universo do inconsciente este desconhecido   

e o consciente, palpável e com possibilidades de conhecimento, compreensão e transformação.  

A Arteterapia é uma ciência que lida com questões e problemas que interferem na vida prática, 

buscando no inconsciente respostas, justificativas e fundamentações, por meio da plasmagem, 

concretização dos frutos do inconsciente e para que isso aconteça, utiliza os elementos e 

ferramentas da arte, tais como lápis, tinta, pinceis, argila, papéis, tecidos, sucatas, materiais 

orgânicos como sementes, folhas e flores, sem necessariamente usar as técnicas características 

desta atividade (ANDRADE, 2000). Utiliza ainda da maior ferramenta que dispomos que é 

nosso próprio corpo. 

 

Segundo Diniz (2014), quando a arte é utilizada terapeuticamente, ajuda a trazer a inteireza do 

ser, sua saúde, facilitando o encontro da “grande jóia” o Si-mesmo, tornando possível a cada 

um manifestar e devolver o sopro da vida recebido. Diz-se então que é quando encontro minha 

dança, minha música, e a minha pintura podendo então vivenciar o que tem de mais essencial 

em mim. 

Segundo Diniz (2014, pg. 13)  

A Arteterapia, sob a ótica Junguiana, parte do princípio de que a vida psíquica têm 

uma tendência inata à organização. Há dentro de nós um movimento para que sejamos 

nós mesmos, para que obtenhamos o máximo possível de nossa força vital, para que 

vivamos a nossa inteireza, e que o processo terapêutico por meio da arte poderá   

dinamizar esta tendência. Os símbolos são parte do processo de autoconhecimento e 

transformação, vão onde as palavras não pisam, alcançam dimensões que o 
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conhecimento racional não pode atingir. Conectam a essência de cada ser, atuando 

diretamente no eixo ego-Self, isto é, a conexão entre o complexo que comanda à 

consciência - o ego – e a psique como totalidade – o self -, apontando o rumo que a 

energia psíquica segue. 

2.1.2 Breve histórico da Arteterapia 

Segundo Philippini 2013, nas pinturas rupestres, há 35.000 anos atrás, podemos supor que 

aquelas expressões falavam, do que se passava pelos sentimentos e pensamentos daquelas 

pessoas. 

Nos tempos atuais podemos encontrar algumas referências que nos fala da Arteterapia como 

processo arte terapêutico são consideradas como demarcadoras e Ancoras a Margaret 

Naumburg e sua irmã Florence Cane são vistas como precursoras ao desenvolverem o método 

que transforma a arte-educação como técnica de psicoterapia e pedagogia sendo assim nomes 

entre os criadores da Arteterapia (ANDRADE, 2000). 

Margaret Naumburg vivia em Nova York e desfrutava de todas as vertentes da arte, frequentava 

museus e teatros onde apreciava concertos desde o ballet clássico até o de músicas africanas e 

indianas. Além de grande interesse por filosofia e arte asiática e especialmente pela cultura 

egípcia antiga. Interessava-se ainda por estudar o simbolismo e arte primitiva o que lhe permitiu 

formar um sólido “background” antes de dar início ao seu trabalho com Arteterapia. 

(ANDRADE, 2000). 

Ela se utilizou das descobertas da Psicologia Analítica de Jung, que revelava a verdadeira 

natureza do pensamento primitivo, uma vez que somente uma parte menor da nossa vida mental 

acontece como pensamento consciente e direcionado (ANDRADE, 2000). 

Andrade (2000, pág. 70) ainda afirma que “Margaret Naumburg foi, por muitas décadas a porta 

voz da crença que a educação deveria se orientar no sentido de aumentar a auto expressão 

criativa, e ficou muito conhecida por ser uma educadora de imaginação e inspiração fora do 

comum”. 

Desenvolveu em sua escola, a partir de trabalhos de expressão artística os possíveis significados 

simbólicos dos conteúdos desses trabalhos e a aplicação desses recursos para fins terapêuticos. 

Ela acreditava e pregava que os pais e educadores de crianças normais reconhecessem a 

importância da liberação de conteúdos inconscientes, por meio de projeções artísticas, 

imaginativas e criativas o que proporcionaria o equilíbrio e o desenvolvimento sadio do ego. 
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Seguindo a linha de raciocínio de Philippini, no Brasil, nos anos 1985, após a reconquista da 

liberdade de expressão e criação esse processo de plena ebulição onde já era possível se reunir 

em praça pública, dançar, cantar, fazer cinema entre outras expressões de arte essa abertura se 

deu também no universo clínico. Onde tiveram a oportunidade de se apresentarem as “Terapias 

Expressivas” dentre elas as sementes germinadoras da Arteterapia, Em São Paulo e Rio de 

Janeiro e posteriormente em Goiás e Minas Gerais  

 

2.2 Especificidades da Arteterapia 

 2.2.1 - O setting arteterapêutico e o papel do Arteterapeuta 

O setting arteterapêutico é o palco onde será apresentado ao atendido as diversas possibilidades 

de externar seus emoções e de concretizar o que passa pelo seus sentimentos, pensamentos, ou 

ainda de dar forma e plasmar imagens que tem livre passagem do inconsciente para a 

tridimensionalidade. Será nesse espaço onde ocorrerão a expansão e expressão das 

potencialidades adormecidas, latentes e aguardando a oportunidade de serem iluminadas, serem 

vistas ou terem voz, é ainda nesse espaço aonde a procura encontrará algum tipo de eco, quer 

se goste ou não, por aquilo que se quer ser, que traz alegria, tristeza ou paz. É local aonde se dá 

oportunidade do sagrado ser revelado. Alguns critérios podem ser estabelecidos para 

composição desse espaço arteterapêutico, chamado setting, levando em consideração o tipo de 

atividade proposta (URRUTIGARAY, 2011). 

Na visão da Philippini (2014, pag. 39) precisa ser um lugar pra chamar de “seu”, onde você 

literalmente se sente em casa, seu santuário, é esse o modelo ideal de setting arte terapêutico. 

Todas as culturas têm seus territórios sagrados, um espaço de proteção, calma e 

serenidade em que os indivíduos podem realizar seus ritos de conexão com aquele que 

concebem como divindade. Locais para renovar as forças, espaço de reverenciar 

ancestrais, pedir proteção, inspiração e harmonia. Nestes territórios, reúnem-se 

símbolos que facilitam um processo de resgate de um chão original, uma verdadeira 

casa no sentido psíquico. 

O “setting” da Arteterapia, com sua formatação de laboratório de alquimista, recria 

nos tempos atuais, o tão necessário sagrado. Funciona como local de criação, de 

resgatar e expandir potencialidades adormecidas, de desvelar sentimentos, de 

compreender conteúdos inconscientes. 

 

O setting deverá ser aconchegante, organizado na medida do possível, visto que pela grande 

diversidade de materiais, que se trabalha, a organização será um fator de constante preocupação 

e cuidado. Como diz a Philippini (2014) um espaço acolhedor e flexível no qual, em meio as 
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asperezas do cotidiano, abrem-se trilhas de entrada num espaço mítico, de autodescoberta, lugar 

de gestar-se entre sonhos e projetos. Um “temenos” onde é possível criar e recriar o tempo, tal 

qual queria Kairós, resgatando e construindo fontes de proteção e nutrição psíquica. 

O materiais que serão utilizados como matéria prima das plasmagens que ocorrerão dentro do 

setting, tem uma variedade extremamente ampla, porque vai desde o lápis de escrever, com 

grafite comum, até sucatas de todos tipo, ou mesmo materiais produzidos no setting como papel 

marché, massinhas de modelar ou mesmo massas de toda sorte e variedade.  

A Consigna para cada encontro, será sempre soberana na escolha da vivência e principalmente 

dos materiais que serão utilizados. Os materiais serão auxiliares, serão coautores da expressão 

que acontecerá, por isso sua importância no processo. O diálogo que acontecerá entre os 

materiais e a transformação a que eles se submetem, para se tornarem, se transformarem em 

uma linguagem inteligível faz parte da mágica que acontece no setting. 

A sugestão de Philippini (2014): é que tenhamos no setting um conjunto de materiais básicos: 

Tesouras, colas de vários tipos, lápis de cor, giz de cera, canetinha hidrocor, pastéis a óleo e 

pastéis secos, crayons, giz, pincéis e rolos de pintura.  E assim por diante, para cada atividade 

proposta terá que ter materiais condizentes com aquela necessidade 

Independentemente de qual abordagem se opte, ela deverá passar pelo seguinte processo; 

Planejamento; Escolha da Consigna dominante; Deliberação de qual o melhor caminho para o 

caso, em questão; Criação de Vivencias ou Experiência a oferecer; Escolha; Experimentação  

 

2.1.2 –Linguagem Arteterapêutica 

Como é inerente a toda ciência a Arteterapia tem um vocabulário próprio visto que sua 

aplicação é pertinente ao mundo Arteterapêutico, ela se utiliza de palavras originadas de outras 

ciências mas que chegam na Arteterapia tem um significado próprio, que veremos a seguir; 

Consigna: É o plano de trabalho que vai nortear as escolhas das vivencias, para oferecer o 

melhor para o processo de autoconhecimento e de transformação do atendido ela vai reger a 

eleição de vivencias assim como o material mais apropriado para cada caso. Essa proposição 

sempre terá atrelada a ela vários objetivos para se alcançar no sentido de melhoria gradual da 

saúde emocional do atendido, por exemplo tenho uma demanda onde se apresenta a depressão 

como centro então, a minha consigna será voltada para trabalhar a alegria de viver, ou seja, o 

aspecto saudável, positivo da proposição que aqui será a “alegria de viver”.  
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Recurso: É o meio ou o modo como determinado material é utilizado, sendo assim posso 

afirmar que um mesmo material pode ser utilizado de inúmeras maneiras diferentes. 

Por exemplo, o papel A4 comum, podemos utilizá-lo de diferentes formas, como exemplo para 

dobradura, ou incluindo outros materiais como tinta e pincel, para recortá-lo incluindo a tesoura, 

para desenhá-lo com os mais diversos tipos de lápis, canetinhas, lápis cera, pastel ou ainda 

outros recursos com o mesmo material. 

Materiais:  

Em Arteterapia os primeiros e mais importantes materiais não físicos a serem utilizados durante 

toda a caminhada, segundo a Professora Glícia Manso, são; o Afeto, a Responsabilidade e o 

Respeito para com o atendido, seus problemas e suas dores. 

 Materiais, podem ser definidos como os diversos objetos, utensílios, apetrechos, que tem massa 

e volume utilizados como ferramenta, como veículo de condução a uma expressão. Cada 

material tem características e propriedades específicas que o compõe e lhe dão personalidade 

própria como; textura, maleabilidade, cor, cheiro.  

Podemos afirmar ainda que os materiais tem uma referência simbólica que geralmente é mais 

clara e perceptível e outra intuitiva e ambas tem relação com as Funções Junguianas. 

O material pode ser utilizado individualmente ou em tantas combinações quantas a criatividade 

do Arteterapeuta apontar.  

A Inspiração é promotora da criatividade porém para girar essa pá de moinho, faz-se necessário 

que o Arteterapeuta, domine diferentes habilidades e técnicas, enfim, que tenha cultura e 

conhecimentos gerais e específicos, que ampliem seu leque de possibilidades, dentro do 

contexto que precisa ser trabalhado. 

Segundo Goswani (2015 pag79) o processo de criatividade começa com a Preparação que vem 

de um sentimento vago, de uma intuição sobre um possível problema ou solução é quando se 

faz a fundamentação adequada, reunindo informações, fazendo perguntas sobre a estrutura 

existente e assim por diante. Quando então se dá a familiaridade com o campo, podendo assim 

se obter maestria sobre um tema ou uma escolha. E compactuando com Carl Rogers “com uma 

mente aberta, com desestruturação de crenças preexistentes para se aceitar o novo, para se 

aceitar o que cabe naquele momento pra aquela situação daquele atendido ou para grupo de 

atendidos. 
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Cada material tem propriedades únicas e causam efeitos diferentes, reações diversas porém 

dentro de uma escala mais ou menos previsível que garante uma segurança para se escolher o 

material para determinada Consigna. Os materiais podem interagir com o atendido promovendo 

uma relação que o auxiliam na sua expressão ou na pior das hipóteses levá-lo ao um surto.  

Qualquer que seja a técnica ou linguagem expressiva escolhida, ela deve necessariamente ser 

previamente testada pelo facilitador, para que ele possa falar para o seu atendido de um lugar 

que ele já visitou. 

Linguagens Expressivas: Pode se dizer das muitas formas de expressão verbal ou não após a 

compreensão de significado de um conceito dado. 

Técnicas Expressivas: É o domínio de habilidades de métodos de trabalho, por parte do 

terapeuta, que ele lança mão dentro do setting terapêutico para facilitar, estimular ou conduzir 

o atendido a expressar, como diz  Jung “ o indizível em formas visíveis”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.1.3 Especificidades da Arteterapia 

        2.2.2.1 –Método de trabalho da Arteterapia, En-formar para In-formar e Trans-formar. 

Na visão da Philippini (2014), a materialização dos símbolos que ocorre na produção expressiva 

cumpre a função transcendente ou seja, a energia psíquica antes retrovertida e contida, é 

libertada, favorecendo uma transformação significativa das questões e queixas trazidas no 

início do trabalho terapêutico. À etapa de dar forma é seguida pela possibilidade de In-formar , 

cumprindo-se a função transcendente e dessa forma que surge a compreensão, a codificação e 

consequentemente  a atribuição gradual de significado à luz da consciência.  O passo seguinte 

é o da informação onde surge a possibilidade de transformação onde se poderá caminhar para 

um novo estágio de funcionamento, uma nova etapa 

Em resumo, o atendido é estimulado a simbolizar ou seja dar forma, dar forma ao abstrato 

através dessa forma ele se informa do que se passa com ele, para que a partir daí se possa pensar 

numa transformação, numa mudança munido agora de novos elementos.             

                                                                                                                                                                                                                                             

2.1.4 Transdisciplinaridade 

A Arteterapia dialoga e usufrui das contribuições oferecida por diversos autores e estudiosos 

do comportamento humano. 

Comentado [n1]:  
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2.1.4.1 Psicologia Analítica 

Carl Gustav Jung criador da Psicologia Analítica tem a formatação da sua psicologia 

completamente enraizada em suas vivências pessoais, na exploração do seu próprio 

inconsciente e de seus pacientes. Segundo Grinberg (1997), Jung estava muito mais preocupado 

em oferecer um meio de dar significado aos fenômenos do que apresentar um conhecimento 

sobre a psique. Sendo assim desenvolveu hipóteses e sistemas que nos facilita a organização, e 

compreensão dos fenômenos dando um novo sentido a eles. 

Na visão de Jung a personalidade total é formada por dois níveis: o inconsciente e a 

Consciência. A Consciência trata e/ou delimita o aqui e agora, os pensamentos, sensações, 

sentimento, imagens ela se refere ao estar desperto, atento, conectado ao que nos acontece, no 

mundo que nos rodeia e tem como função primordial localizar o sujeito no tempo e no espaço, 

realizando as adaptações e ajustes necessários para facilitar a relação de troca com o meio físico 

e humano no seu entorno.  Já o inconsciente além de abranger todos os seus conteúdos é também 

a matriz formadora da consciência. É nesse território do inconsciente que habita as funções 

instintiva importantes, fonte legítima das potencialidades do ser, origem de nossa criatividade 

é nossa Essência. Ele vai além, diz que nós nascemos inconscientes e que trazemos conteúdos 

herdados dos nossos ancestrais (DINIZ, 2018). 

Ainda na opinião de Jung, a arte é elemento de integração no processo de individuação dos 

seres humanos. E a criatividade é uma função psíquica e estruturante, que possibilita uma 

reorganização interna. E acreditando nisso começou a utilizar a arte como elemento terapêutico, 

pois percebeu nas expressões plásticas uma “fala” sem disfarces do que andava acontecendo no 

inconsciente. Para ele não conseguimos olhar diretamente para o inconsciente, como olhamos 

para qualquer outro objeto, porém através da produção artística podemos vivenciar conteúdos 

do inconsciente, trazendo-o para a consciência. Permitindo que a alma se revele. 

Jung considera que essa comunicação com o inconsciente pode ser expressa por dois tipos de 

imagens: primeiro as imagens que representam conteúdos do inconsciente pessoal, individual, 

que tratam das experiências vividas e esquecidas pelo indivíduo e um segundo tipo de imagem, 

oriundas de um inconsciente coletivo, e a essas imagens ele denominou de Imagens 

Arquetípicas, que envolvem temas míticos e universais. São nessas imagens que se ancoram 

toda a vida psíquica, a origem de toda criação.  

O Ser, o Todo, está no âmago de nós. Nós já somos. À medida que vamos nos 

afastando de nossa Essência para atender a desejos parentais, de outrem, da sociedade, 
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alienamo-nos dos nossos fundamentos arquetípicos e de nossa potência, de nossa 

alma. Talvez por isso, adoeçamos. A doença é uma forma de demonstrar que nos 

desviamos do caminho, de nós mesmos. É um alerta de que estamos vivendo uma vida 

longe do Ser (DINIZ, 2018, p.28) 

Na visão de Jung a nossa capacidade intelectual por maior que seja jamais abarcará a totalidade 

dos conteúdos da alma e esses conteúdos estão repletos de mitos, símbolos, sonhos, 

espiritualidade arte e alquimia. Traz uma visão de que se quisermos conhecer o mundo teremos 

que mergulhar em nós mesmos (DINIZ, 2018). 

Para a Psicologia Analítica, todo e qualquer objeto para se revestir de valor simbólico, seja ele, 

natural concreto ou abstrato é diferente de um sinal (que encerra em si um significado dado) 

Define símbolo como o “termo que melhor traduz um fato complexo e ainda não foi claramente 

apreendido pela consciência” ou ainda, traduz algo que nenhuma palavra pode definir (DINIZ, 

2018). 

O símbolo tem a capacidade de trazer para o consciente o sentido oculto, obscuro de uma 

situação concreta, real, possibilitando outras percepções até então não pensadas, alcança 

dimensões que está fora do alcance da racionalidade. O símbolo se configura como mediador 

entre o consciente e o inconsciente promovendo a integração da polaridade típica do 

funcionamento psíquico. O símbolo permite a construção dessa ponte entre os opostos (DINIZ, 

2018, p. 30). 

Segundo Jung há pessoas que nada veem ou escutam dentro de si, mas suas mãos são 

capazes de dar expressão concreta aos conteúdos inconscientes”. O trabalho com as 

expressões plásticas e corporal, a música, a literatura e as artes cênicas transforma a 

arte em um meio facilitador, que confere uma manifestação visível ao afeto. Não cabe 

aí um olhar técnico ou estético, apenas se concede livre espaço a fantasia, para que 

tudo se faça da melhor maneira possível. 

No trabalho com Arteterapia, a linguagem simbólica pelo qual o inconsciente se 

expressa emerge por meio das diferentes técnicas, dando acesso a mente inconsciente 

do cliente. O processo arteterapêutico, assim como o processo simbólico, acontece 

na... vivência na imagem e da imagem. 

 

 

2.1.4.2 – Gestalterapia 

A Gestalterapia é uma terapia existencial que além de conter um vasto e amplo campo de 

sustentação teórica ela também oferece toda uma metodologia própria. 
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Segundo Ponciano, ela incorporou saberes de outras teorias, como a de Fritz Perls, da 

Psicanálise, Reich e do Zen Budismo. 

Segundo Gary Yontef (1993) A Gestalt-terapia ensina a terapeutas e pacientes o método 

fenomenológico de awareness, no qual perceber, sentir e atuar são diferenciados de interpretar 

e modificar atitudes preexistentes. Pois explicações e interpretações são menos confiáveis do 

que aquilo que é diretamente percebido ou sentido, provocando assim um diálogo onde as 

diferenças de visão de perspectiva, com o objetivo maior de tornar o paciente consciente 

(aware), do que estão e como está ocorrendo o processo como podem transformar-se e, ao 

mesmo tempo, aprender e aceitar-se e valorizar-se. Sendo dada ênfase no que está sendo feito, 

pensado, sentido no momento. 

Ainda seguindo as ideias de Yontef, o relacionamento terapêutico Gestalt terapia enfatiza  

Quatro características de diálogo; 1-A Inclusão fala do posicionar-se na experiência do outro, 

sem julgamentos, análise ou interpretações. 2- Presença, o terapeuta, usa a experiência pessoal, 

compartilhando a sua perspectiva, modelando o relato fenomenológico, o que auxilia o paciente 

a a aprender algo sobre confiança e uso da experiência imediata para despertar awareness. 

Seguindo o raciocínio de Zinker (2007, pag. 29) “estar plenamente presente para outra pessoa 

[...] não é apenas uma questão de causar impacto, mas compartilhar com ela algo, como uma 

experiência de cunho  religioso.” 

3 – Compromisso com o diálogo, é algo que acontece entre as pessoas e nasce da interação entre 

elas. 4 – diálogo, o diálogo pode ocorrer através de uma dança, música ou qualquer modalidade 

de energia entre os participantes. 

Enfatiza ainda que na Gestalt terapia os pacientes aprendem a usar totalmente os seus sentidos 

internos e externos de maneira que possa se tornar auto responsável e auto sustentado, trazendo 

a auto percepção por experimentos aqui-e-agora em awareness dirigida. 

 

2.1.4.3 – Psicologia Corporal: Reich  

A último interlocução que faremos, mas não menos importante nesse processo de compreender 

campos que conversam com a Arteterapia e que nos alimenta em suas teorias, técnicas e 

propostas é a Psicologia Corporal ou Terapia Reichiana. Esse é um legado profundo e complexo 
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deixado pelo médico psiquiatra Austríaco Wilhelm Reich (1897-1957) sobre o processo de 

psicossomatização e suas consequências no corpo.  

Essa teoria compreende o corpo e a mente como dois processos completares, interligados por 

campo energético pessoal que possibilita refletir os sentimentos, repressões e vivencia no plano 

corporal. Assim todo ser vivo é visto como um unidade de energia que contem nela a história 

de cada um de uma forma mais profunda.  

Reich também entende que, apesar de ser em concentrações e formas diferentes, a energia que 

circula em nosso corpo, chamada de Orgone, é semelhante com a que se encontra no cosmos. 

Ela flui em nosso corpo no sentido longitudinal e flui ou bloqueia em nossa musculatura de 

acordo com nossas emoções.  

O que ocorre é que as tensões ocorrem no sentido transversal, formando assim algo semelhante 

a uma pedra que se instala nos segmentos do corpo, impedindo a circulação leve e fluida de 

energia, gerando couraças, que em última instância, esse processo de psicossomatização podem 

atingir estados crônicos e de adoecimento (RESENDE, 2008). 

Lowen (1982) descreveu os 7 anéis (couraças) identificados por Reich, conforme descrito 

abaixo: 

 Anel visual ou Ocular – região da cabeça acima do nariz, compreende cérebro, audição 

e visão. Têm a função de contato, impressividade e expressividade. Principal emoção 

contida é o medo. 

 Anel oral – região da boca, articulação temporo-mandibular e base da nuca. No adulto, 

a boca tem função nutritiva, expressiva e de vocalização. Principal emoção contida é a 

Raiva 

 Anel cervical – da base da nuca até o começo dos ombros. Principal emoção contida é 

o Narcisismo.  

 Anel torácico – dos ombros até a região epigástrica (incluindo os braços). Ligado à 

vitalidade da pessoa. Principal emoção contida é o choro 

 Anel diafragmático – região epigástrica e que está diretamente relacionado à respiração 

e às emoções. Órgãos: diafragma, fígado, vesícula, estômago e duodeno. 
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 Anel abdominal – abdome completo, tais como músculos abdominais, intestinos e rins. 

Relaciona-se às emoções e sensações mais primitivas. 

 

 Anel pélvico – região pélvica até os pés. Tem a ver com a sexualidade humana e com a 

maneira em que se relaciona e transforma essa energia. 

A Arteterapia pode fazer uso deste recurso para trabalhar terapeuticamente na liberação dessa 

energia Orgone, permite acessar emoções, que foram difíceis de lidar em nossas fases de 

desenvolvimento e que criaram as couraças, visando assim ajudar a dissolverem essas zonas de 

tensão. A liberação dessas emoções produz alívio, conhecimento e relaxamento (RESENDE, 

2008).   

 

2.2 GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

Depois de nos deliciar com todas essas vertentes da psicologia, falaremos um pouco da 

influência desta no mundo do trabalho, campo que tem ganhado cada vez mais na alta cúpula 

da empresas e também na academia. Essa área é chamada de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho.  

Essa área do campo empresarial ganhou força ao longo do tempo, se iniciando no final do século 

XVIII e início do século XIX. Fazendo um breve paralelo com a própria história e estudos da 

psicologia como Ciência e Profissão, percebemos as empresas que eram voltadas apenas para 

processos vendo os empregados como extensões de máquinas, para uma empresa 

contemporânea que enxerga seu funcionário dotado de subjetividade e sentimento, e buscando 

proporcionar espaços de construções e autoconhecimento (COSTA, 2010). 

Segundo Chiavenato (2004, pag 7), existia anteriormente uma maneira de olhar o sistema 

empresarial de forma que os acionistas eram sempre privilegiados, mas, nas empresas modernas 

essa assimetria tem sido substituída por uma visão sistêmica onde todos os elos dessa cadeia 

tem sido contemplado, visto que todos são indispensáveis para o sucesso do empreendimento.  

Desde então, sabe da importância de se olhar e compreender os diferentes fatores que fazem 

parte dessa engrenagem que é uma empresa. O entender o sistema empresa de forma geral passa 

ser visto como um organismo vivo e com inter-relações, passa necessariamente por entender 

seus integrantes “pessoas” seres dotados de subjetividade.  
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Atualmente, entende-se que o principal recurso das organizações é o capital humano, possuir 

isso como valor, desenvolver e cuidar da Qualidade de vida no Trabalho (QVT) do seus 

empregados é um aliado de sucesso para as empresas que querem crescer e se fortalecer no 

mercado (SANTOS, 2004). 

Hoje, a gestão de pessoas vai muito além de um departamento fechado, mas, atinge os líderes 

e gestões, que atuam diretamente com os empregados na diária e que precisam estar atentos e 

desenvolvendo empatia para empreender as demandas de seus funcionários. Esses líderes 

precisam sim estar atentos aos números e indicadores para a continuidade e saúde da empresa, 

mas, sem perder de vista e como item principal o fator humano. (CHIAVENATO, 2000) 

Segundo Melo (2008, p. 23) 

O novo paradigma para as organizações pressupõe troca, participação, 

rede de relacionamentos, aprendizagem individual e coletiva, 

favorecendo a conexão afetiva e intelectual entre as pessoas, tudo isso, 

é claro, de forma absolutamente ética. 

Compreender e dar voz a esses aspectos são fatores essenciais para a satisfação do trabalho e 

bem-estar do trabalhador, seja no aspecto físico (aonde o campo de Segurança do Trabalho se 

aprofunda) ou no emocional (aonde aspectos da Qualidade de Vida e a Psicologia ganha força). 

2.2.1 Qualidade de Vida no Trabalho  

O entendimento de que criar espaços ainda que de curta duração porém que tivessem como foco 

a promoção da qualidade de vida no trabalho levando bons momentos para se vivenciar dentro 

da empresa, não foi meu objetivo inicial mas foi tomando forma e se tornou um dos principais 

pilares desse estudo. 

Penso que a Arteterapia é uma prática integrativa e complementar de saúde consequentemente 

uma promotora inquestionável da Qualidade de Vida no ambiente empresarial (QVT), ainda 

que o impacto da vivencias aplicadas vaze e ultrapasse os muros das empresas e o horário 

marcado no cartão de ponto, os momentos íntimos de introspecção, de contato consigo mesmo 

enfim de autoconhecimento levam à promoção da saúde e do bem estar dentro  do espaço do 

trabalho possibilitando a a reabilitação existencial nesses espaços. 

Para Limongi-França (2008) QVT são as ações gerenciais que promovem a melhoria físicas, 

tecnológicas e sócio psicológicas que afetem positivamente o bem-estar do trabalhador, clima 

e cultura da organização. 

Para Chiavenato (2015, p. 419): 
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No fundo, a QVT busca uma visão integral e ética do ser humano em seu 

relacionamento com as organizações. Tem sido utilizada como indicadora das 

experiências humanas no local de trabalho e o grau de satisfação das pessoas 

que desempenham o trabalho. O conceito de QVT implica profundo respeito 

pelas pessoas. Para alcançar níveis elevados de qualidade e produtividade, as 

organizações precisam de pessoas motivadas que participem ativamente nos 

trabalhos que executam e que sejam adequadamente recompensadas pelas suas 

contribuições 

 

A qualidade de vida é dinâmica, contingencial e mutável, assim como o trabalhador. Ao buscar 

compreendê-la devemos levar em consideração o contexto da empresa e o momento que a 

empresa e seus funcionários estão inseridos (FERNANDES, 1996). 

Limongi-França (2008) afirma que os programas de Qualidade de Vida no trabalho atingem 

melhores resultados quando buscam mapear as suas necessidades e expectativas e conseguem 

promover maior desenvolvimento do seu potencial dos envolvidos. 

Segundo Gil (2001, p. 276) “os programas de QVT têm como objetivo criar uma organização 

mais humanizada (...) e ênfase no desenvolvimento pessoal do indivíduo.” E como 

consequência a melhoria da qualidade e serviços e de aumento de sua vantagem competitiva. 

De acordo com, Chiavenato (2014, p.5) “As pessoas passam a significar o diferencial 

competitivo que mantém e promove o sucesso organizacional.” 

 

Muitas são as técnicas e recursos de Qualidade de Vida no Trabalho e que podem proporcionar 

a interlocução entre os diferentes agentes da empresa. É neste terreno fértil que percebemos a 

grande possibilidade de aplicar as técnicas Arteterapia como um programa voltado para a 

Qualidade de vida.  

 

2.3 CULTURA DOS NATIVOS AMERICANOS 

Quando escolhemos qualquer tema de qualquer cultura de qualquer tempo, entramos em um 

universo simbólico que habita o inconsciente coletivo, logo patrimônio psíquico da 

humanidade, faz sentido pra todo. 

Na Arteterapia, utilizamos a linguagem simbólica, pois compreendemos o inconsciente dentro 

da mesma proposição que Jung trouxe que é a de que estamos mergulhados no inconsciente 

coletivo. Pois lidamos com arquétipos universais, com energias universais que independe da 

cultura. 
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De acordo com Diniz (2018) A pratica da Arteterapia facilita a decifração do mundo interno, o 

confronto com as imagens e a energia psíquica que aí se configuram. A compreensão dessas 

formas simbólicas possibilita o confronto com o inconsciente e a tomada de consciência de seus 

conteúdos, pois o mundo das emoções e o mundo das coisas concretas não estão separados por 

fronteiras intransponíveis. Ambos permeiam-se no dia a dia, o que é particularmente manifesto 

nas obras de artes plásticas e literárias, e a Arteterapia pode aperfeiçoar esses intercâmbios. 

 

O que possibilitou o uso de elementos dessa cultura pelo viés do simbolismo acesso às 

possibilidades simbólicas deles e nos utilizar desse símbolo de incluir os talentos e harmonizar 

com nossa visão e compreensão. Trabalhar com essa cultura me faz muito bem porque encontro 

afinidades mil, com as propostas de vida desse povo e na Arteterapia isso é possível pelo viés 

da Psicologia Analítica, onde encontramos o saber das figuras arquetípicas, do entendimento 

que na expressão criativa emerge o simbólico e estes não tem fronteiras de nenhuma espécie, 

nem de tempo, nem de território, nem mesmo de língua ele abarca tudo isso e mais ainda.  

A medida que fui ampliando meus conhecimentos sobre o modo de vida e a sabedoria que rege 

todo o modus vivendi do Nativos Americanos, e principalmente o quanto para eles tudo é 

Sagrado, tudo tem e faz um sentido, desde a construção das tendas, onde cada estaca ou tipi de 

uma tenda tem uma ordem e um porquê para ser colocada, naquele lugar, com aquela função e 

significado próprios. Por exemplo, as três primeiras estacas, devem ter o mesmo tamanho e são 

elas que sustentam e fortalecem a estrutura e simbolizam a obediência, o respeito e a humildade. 

Os tipis equilibrados e colocados adequadamente são capazes de se reforçar mutuamente. O 

ensinamento é o de que para formar uma família, são necessários 3, os dois pais e a criança para 

se fazer o equilíbrio. Outros postes apontam em diferentes direções. Segundo eles, todos 

precisamos do apoio e da força de nossas famílias e comunidades, mas aceitamos que temos 

diferentes jornadas e distintos pontos de vista. 

A devastação sofrida por esse povo nos séculos passados entram como contraponto da nossa 

cultura adoecida, sem critérios e sem parâmetros, assim o olhar de respeito do Nativo 

Americano é completamente diferente do nosso, para eles cada animal está na face da terra para 

nos ensinar uma forma diferente de ser e de agir, nos mostrando as diferentes forças e sabedoria 

que existe e está impregnado no comportamento de cada animal, ou de cada totem como eles 

chamam. 
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Eles nos alertam para enxergarmos além de, só achar linda a natureza, não é suficiente é 

limitante mas sugerem a todo instante para nos conectarmos com a Mãe Terra e perceber o 

milagre do brotar de cada planta, do movimento de cada animal, do desenrolar de cada elemento 

da natureza e de cada fenômeno contido neles. Aqui se fala do olhar pleno, completo, 

Responsável. Então essa conexão com tudo, nos proporciona força, integração, sentimento de 

pertinência e consequentemente Paz. 

Na língua Lakota é wacintaka = fortaleza, é um princípio que significa enfrentar os perigos ou 

desafios da vida com coragem, força e confiança. Acreditar em si mesmo é onde habita a 

Fortitude, que se trata de encontrar solução para os problemas que seja boa para todos. Uma 

das primeiras lições que uma criança Lakota aprende é o autocontrole e essas lições de maestria 

e habilidade podem ser ensinadas em jogos comunitários e brincadeiras criativas Alguém que 

tenha mais desenvoltura ou habilidade que você é visto como um modelo, não como um 

concorrente. O grande esforço não está em alcançar um objetivo pessoal, mas que nunca deverá 

ser maior ou superior ao do seu oponente. Sendo assim o sucesso é benefício de muitos, não de 

poucos. 

O olhar dos Nativos Americanos está sempre voltado para o respeito com o sagrado ponto de 

vista do outro e de todas as criaturas vivas assim como para a comunidade, pois quando 

honramos a sabedoria do outro, temos a oportunidade de expandir nossos conhecimentos 

permitindo que nossos relacionamentos sejam mais ricos, harmônicos e criativos. 

 

3. ESTUDO DE CASO 

3.1 COLETA DE DADOS 

Aqui que faremos a ponte para detalhar com mais profundidade este trabalho que conseguiu 

abraçar e fazer conversar na prática esses elementos teóricos que expomos brevemente. Este 

trabalho buscou dar vida, significado e proporcionar o encontro de si aos atendidos dentro de 

um programa de Qualidade de Vida dos trabalhadores de uma empresa de Consultoria de 

pequeno porte, essa etapa foi nomeada como “Aldeia Real Forte”. 
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Figura 1: Aldeia Real Forte 

 

Fonte: Foto tirada pelo autora  

 

Os 5 atendidos que se disponibilizaram nesta caminhada (P, L, G, M e T) e que participaram 

dos 56 encontros, já citados anteriormente, foram realizados durante o período de julho de 2019 

a março de 2020. Contudo, o presente artigo, será focado nos 4 últimos encontros de 4 horas 

cada um. Os encontros vivencias praticadas nessa etapa foram todas elas baseadas no símbolos 

da Cultura dos Nativos Americanos. 

 

Figura 2:  Encontro de abertura  

 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

 



22 
 

  

No primeiro encontro apresentei alguns objetos de grande valor simbólico, para a grande 

maioria das tribos, esses objetos foram comprados por mim, no local de revenda de materiais e 

objetos fabricados pelos Nativos, nos Estados Unidos ou construído por mim, seguindo as 

orientações e costumes tribais, que foram; o Cachimbo da Paz, o Bastão que fala e o tambor. 

As explicações aqui dadas foram extraídas de diversos trechos dos livros base desse trabalho, 

da Jamie Sams e de outros estudos muitos deles retirados diretamente das anotações incluídas 

nas vitrines do Museu de Arte Natural de Nova Iorque, nas longas visitas que tive oportunidade 

de desfrutar em 2015 e 2019.   

Figura 3:Museu de Arte Natural de NY/ USA – Setor dos Nativos Americanos (2019) 

 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

Figura 4: Figura 3:Museu de Arte Natural de NY/ USA – Setor dos Nativos Americanos (2019)  

 

Fonte: Foto tirada pela autora 
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Figura 5:Museu de Arte Natural de NY/ USA – Setor dos Nativos Americanos (2019) 

 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

Voltando a falar rapidamente dos objetos apresentados ao grupo no primeiro encontro. 

O Cachimbo da Paz, segundo a Jamie Sams, para os Sioux e outras tribos, o Cachimbo tem 

muitas finalidades mas a principal é de ser condutor das nossa preces e manifestação da  nossa 

gratidão ao Grande Mistério e para simbolizar a Paz entre as tribos, Nações e Clãs. O fornilho 

do Cachimbo representa o aspecto feminino de todas as coisas vivas e o tubo do cachimbo é o 

símbolo do aspecto masculino, em todas as formas de vida. O simples ato de colocar o tubo no 

fornilho simboliza, criação, união e fertilidade. 

Figura 6: Cachimbo da paz 

 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

 Fala da Paz interior que pode ser encontrada através do equilíbrio interno. Quando se fuma o 

Cachimbo da Paz se honra ambos os lados da natureza humana, o masculino e o feminino e se 

reconhece a Chama eterna do Grande Mistério que vive dentro de cada um. A forma como 
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influencia a vida dos outros depende deste equilíbrio interno. A Paz é um modo de agir, saber, 

criar, ouvir, falar e viver. Em todas as circunstancias a Paz vem do interior do nosso próprio 

ser. Ela é resultante do equilíbrio de reconhecer e honrar as polaridades macho/fêmea, 

ensino/aprendizagem, humildade/orgulho. 

O Tambor fala de Ritmo, de tempo interno. Até os dias de hoje Povos tribais de todas as partes 

do planeta usam o tambor para despertar a energia de cada um dos participantes de um ritual. 

Ele gera uma mobilização das energias coletiva, e é usado para curas, orações, agradecimentos 

ou pode ser usado para facilitar a passagem para estados alterados do consciência para os 

buscadores dos universos paralelos. O primeiro som ouvido é o do bater do coração da mãe que 

ressoa através do líquido amniótico e espelham a ligação humana com a Mãe Terra. O tambor 

nos alerta para os ritmos da vida de um modo geral, se a nossa dança é condizente com a música 

de celebração da vida. 

O Bastão-que –fala, instrumento amplamente utilizado por muitas Tradições Americanas 

Nativas toda vez que um Conselho é convocado, conforme figura 7 que se encontra abaixo. 

Figura 7: Bastão-que-fala 

  

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

O Bastão-que-fala passa de pessoa a pessoa no decorrer da reunião e somente a pessoa que o 

segura é que tem o direito de falar naquele momento, preso a ele tem uma Pena-de-resposta que 

é passado da pessoa que tem o direito da fala para a pessoa que vai responder a uma pergunta 
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feita. Essa modelo parlamentar é usado por diversas nações há séculos e reconhece 

primeiramente o valor de cada orador. São sempre alertados a ouvirem atentamente quem fala, 

para evitar repetição de informações e nem faça M perguntas impertinentes. As crianças desde 

muito cedo são ensinadas a ouvir. Podendo discordar, mas são obrigadas a permitir e honrar o 

que cada um fala.  

A pena-de-resposta é geralmente feito de uma pena de Águia, que representa ideais elevados, 

assim como a liberdade que decorre de falar toda a verdade de que se é capaz. 

O Bastão-que-fala é um instrumento utilizado para que cada pessoa aprenda a honrar o Sagrado 

ponto de vista de todas as criaturas vivas. 

O Objetivo maior de apresentar esses objetos com suas simbologias teve a finalidade de facilitar 

os mergulho do grupo no mundo dessa comunidade. Utilizando esses símbolos como metáfora 

da vida grupal, como pode ser mais uma vez ilustrada na figura abaixo. 

Figura 8: Aldeia Real Forte 

 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

3.1.2 Relato de Vivências  

A escolha dos símbolos para esse trabalho, foram feitos de duas formas: intuitivamente e 

baseados nas consignas originadas das questões levantadas numa pesquisa feita no início dos 
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trabalhos, onde foi pedido que os participantes enumerassem as 3 maiores virtudes e as 3 

fraqueza da empresa que considerassem relevante ou que necessitasse de um maior cuidado. 

Apareceram as seguintes citações: Paciência, Tolerância, Coragem, Falta de integração do 

grupo e baseada nesse levantamento optei pela “Sacola de Talismã”, por ela me inspirar a que 

fosse despertado no grupo a calibragem do olhar de cada um para as virtudes dos outros e as 

suas próprias. 

A consigna foi o de reconhecer o valor do outro e o próprio dentro do contexto empresarial 

visando maior harmonia no ambiente de trabalho. Tendo como um dos objetivos oferecer a 

oportunidade de cada um falar das virtudes dos colegas e das suas próprias 

A “Sacola de Talismã” é composta de diversas formas e por diversos objetos como peças que 

lembrem e tragam a força de um determinado totem, conchas, pedras, corais, plantas e usada 

para diferentes situações, sendo que cada nação ou Clã tem suas características próprias, porém 

todas ela com intuito de proteção, de cura ou para transmitir força e coragem ao portador dela. 

As Sacolas mais antigas e respeitadas e também de grande força, são as chamadas Avós ou 

tribais. Elas tinham uma tenda própria e eram protegidas diuturnamente. Atualmente estão 

guardadas em locais secretos e são protegidas por Avós anciãs ou algum Xamã. Segundo Sams 

essas sacolas figuram entre os objetos mais sagrados entre os povos nativos Americanos pois 

possuem o espírito de todas as Nações. 

 

Figura 9: Sacolas criadas pelos atendidos 

 



27 
 

  

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

Figura 10: Sacolas da arte terapeuta em formação 

 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

Quando se recebe uma sacola de Talismã segundo os estudos da Jamie Sams (2017) você está 

sendo instado a honrar a sabedoria dos Ancestrais, assim como a sabedoria de todos os seus 

guias, que deverá ser considerado como parte da sua Magia Pessoal e deverá receber como uma 

Benção e dela advirá a coragem para apoiar o seu Ser Interno. 

Baseado nesses novos conhecimentos apresentados ao grupo para que usassem o como 

metáfora, foi oferecido uma vivência lindamente preparada e ambientalizada, para que cada um 

construísse, montasse, costurasse uma “Sacola de Talismã” e nela deveria conter objetos que 

simbolizassem as virtudes, qualidades, dons e forças de cada um dos componentes do grupo e 

sócios da empresa sempre com o seguinte frase em mente, “o que vejo e confecciono para 

representar, simbolizar a virtude de fulano, isso para cada colega de trabalho e sócios e 

incluindo qual a virtude própria que trago para esse grupo’.  

Foi oferecido nessa vivencia 4 cestas de vime composta cada com um leque de objetos afins. A 

primeira, a cesta do “tecer”, contendo tecidos diversos, pedaços de juta, tesouras, linha e agulha, 

etc. 
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Figura 11: Cesta de materiais 01 

 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

Na segunda a cesta dos objetos mágicos, contendo pedras, cristais, vidrinhos, imagens de 

animais, a cesta das raízes, composta de raízes, galhos folhas secas, flores. 

Figura 12: Cesta de materiais 2 

 

Fonte: Foto tirada pela autora 
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 A terceira cesta foi recheada com sementes, grãos, pau de canela entre outros, como ser 

verificado na figura abaixo. 

Figura 13: Cesta de materiais 3 

 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

E a quarta cesta estava disponível corda, cordões, fitilhos variados e foi sorteado quem seria o 

guardião de cesta e sugerido que fizessem escambo entre eles para cada costurar e montar sua 

“Sacola de Talismã” escolhendo entre os materiais ofertados o que melhor simbolizasse as 

virtudes de cada colega de trabalho assim como dos sócios bem como as próprias virtudes. 

Figura 14: Cesta de materiais 4 

 

Fonte: Foto tirada pela autora 
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Após a confecção das sacolas, chegou o momento que pra mim foi o ponto alto e de muita 

expectativa dessa vivência que foi a apresentação dos conteúdos de suas sacolas. Como sou 

componente do quadro administrativo da empresa e participei integralmente dessa vivência, 

senti a força e a energia que é buscar objetos que refletisse alguma virtude que gostaria de 

ressaltar, simbolizar para cada pessoa, foi pra mim um momento de grande e profundo mergulho 

naquele grupo, com aquelas pessoas, que tenho convívio relativamente superficial, visto que se 

restringia ao horário de trabalho e sem grandes trocas pessoais e que naquele momento eu me 

voltei para cada um praticando literalmente awareness ,e foi uma experiência gratificante e 

calorosa, daquelas que dá um “quentinho” no peito, até porque estava trabalhando com o melhor 

de cada um e o meu melhor também. 

Ouvir deles a virtudes que enxergavam em mim, deu margem para reflexões que redundam 

dentro de mim ainda hoje, quase 7 meses depois. 

Ao final, foram convidados a ficarem um momento em silêncio para receber e internalizar 

aquelas informações e dons valorizados pelos companheiros com a seguinte frase em mente, 

“Quantos Talentos, não é? 

Na sequência cada um se levantou e apresentou ao grupo cada um dos objetos escolhidos para 

cada pessoa e o porquê de terem escolhido aquele determinado objeto. 

A seguir alguns relatos retirados da apresentação; 

De P para T, gestor da empresa- Raiz forte 

De P para M Cerejeira, firme e gentil. 

De P para P – espinheira santa, as vezes espeta, pedras rosadas firmes e delicadas 

De P para L – suavidade e leveza em tudo que faz. 

De P para todos os colaboradores que um dia participaram e ou trabalharam na empresa – 

temperos diversos, hibisco, anis, boldo. 

Nos comentários ela fez o seguinte relato...ah, a sacola! Foi lindo e mágico aquele momento, 

as formas disponíveis traziam tantas sensações incríveis. O que ouvi dos colegas é algo que 

vale a pena lembrar e guardar no coração. Bom também a experiência de representar pessoas 

que gosto com objetos tão importantes e mágicos. 
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Para T, a grande descoberta dessa vivência foi descobrir que os colaboradores de um modo 

geral são pessoas muito melhores do que aparentam no dia a dia e na rotina de trabalho. 

De M para G, representada pela figura de uma libélula e uma folha seca, representando a 

delicadeza e suavidade com que se apresenta no mundo. 

De M para T, representando por um pedaço de casca de árvore, simbolizando a força e a 

proteção que emanam dele. 

De L sobre a totalidade da vivencia. “Me senti reconfortado em ouvir falar e salientarem as 

minhas virtudes, pois geralmente meus defeitos ficam mais evidentes, foi muito bom. Tive 

dificuldade para confecção da sacola por falta de habilidade com agulhas e linhas. 

Para G, foi uma sensação de liberdade e muito interessante, a intensidade com as pessoas 

falaram dos meus pontos bons. 

Esses depoimentos são somente uma pequena amostra, de tantos outros, que falam da 

oportunidade inigualável de olhar pra si mesmo e para o outro de forma completamente 

diferente da maneira do início dos trabalhos. 

 

4. CONCLUSÃO: 

Por meio deste artigo, tive a oportunidade de honrar cada ensinamento ou pelo menos falar de 

alguns deles que aqui foram mais extensamente trabalhados e diante de autores desse calibre 

que falam uma língua que encontra consonância com o que acredito, que prega uma revolução 

paradigmática. 

Cada uma das vivências tiveram importantes reflexos na minha vida pessoal, no meu modo de 

olhar o outro sob uma nova perspectiva e consequentemente com novas descobertas. O grau de 

maturidade alcançado pelos indivíduos também pude sentir na minha pele, e por declarações 

que fizeram ainda hoje e ouvidos também da gestão da empresa. É perceptível o fortalecimento 

dos vínculos entre os participantes, a alegria nos reencontros, algo que não existia 

anteriormente. Essa simbologia que escolhemos com referência a tribo, comunidade foi 

incorporada pelo grupo. 
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6. ANEXOS  

ANEXO A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar do estudo referente ao Projeto / pesquisa denominado “Navegar é 

Preciso”. Fui informado (a), ainda, que a pesquisa será realizada pelo pós graduando xxxxxxxx cujo documento de identidade 

Nº RG xxxxxxxx SSP_ES, residente a rua xxxxxxxx, Vitória -ES e que esta pesquisa será apresentada como pré-requisito 

parcial para conclusão do curso de pós graduação em Arteterapia, pela referida pesquisadora vinculada ao Instituto Fênix de 

Ensino e Pesquisa e a Faculdade Ateneu. Ao pesquisador poderei contatar / consultar a qualquer momento que julgar necessário 

através do telefone 000 000 000 ou xxxxxxxx. Como orientador (a) da pesquisa está o profissional xxxxxxxx, arteterapeuta, 

AARTES 0001 ES, RG xxxxxxxx SSP-ES residente a Rua xxxxxxxx  Bairo xxxxxxxx, Vitória-ES. 

  

Aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro e com a finalidade exclusiva de 

colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo e estou esclarecido 

de que os usos das informações por mim oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres 

humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. 

Minha colaboração se fará por meio de depoimentos, imagens e descrição baseada na observação pelo pesquisador durante a 

minha participação e interação. Os registros serão feitos através de fotos, filmagens, gravações, reprodução de textos escritos. 

O pesquisador irá tratar a minha identidade com padrões profissionais de sigilo. 

  

Os resultados serão enviados a mim e permanecerão confidenciais. Meu nome ou o material que indique a minha participação 

será liberado somente com a minha permissão. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo (a) pesquisador(a) 

e/ou seu(s) orientador(es) / coordenador (es). 

  

Minha participação neste estudo não traz complicações legais, também não terei nenhum benefício direto, porém o 

conhecimento que será construído a partir desta pesquisa poderá trazer importante contribuição para avaliação e tratamento de 

outras pessoas em condições semelhantes à minha. 

  

Estou ciente de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado (a), poderei contatar o(a) pesquisador(a) responsável ou seus 

orientador. O(a) pesquisador(a) principal do estudo ou pesquisa me ofertou uma cópia assinada deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

  

Fui ainda informado (a) de que posso me retirar desse (a) estudo ou pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo para meu 

acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 

Vitória, xx  de xxxx de 2019. 

 

 Assinatura do (a) participante: ________________________________________________________________ 

Nome Completo: ____________________________________RG:_________ CPF: ______________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ______________________________________________________________ 
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ANEXO B 

 

Relatório: Análise de conteúdo 

Encontro n°:  

Facilitadores do dia: 

Atendidos do dia: 

Materiais do dia: 

 

  

 Vivências 

facilitadoras de 

promoção de 

emoções 

positivas. 

Potência da 

Arteterapia  

Vínculos 

entre 

funcionários 

Vínculos 

entre 

funcionário 

e empresa 

Relações 

interpessoais; 

Ambiente 

de 

trabalho 

Antes e depois da 

Arteterapia 

O
 q

u
e 

a
p

a
re

ce
u

 s
o

b
re

 e
ss

a
 t

em
á

ti
ca

?
 

  
 
 
 
 
             

 

 

Houveram outros registros que devem ser anexados a este relatório? ( )Sim  ( )Não 

Se sim, quais foram ? Coloque abaixo de forma descritiva 

 

 


