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O mundo é como um espelho, que devolve a cada pessoa,

o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos.

A maneira como você encara a vida é que faz toda diferença.

A vida muda, quando “você muda”.

(Luís Fernando Veríssimo)
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RESULMO

Apoiando-se na literatura sobre o tema, essa pesquisa parte de um olhar histórico,

do surgimento da Arteterapia até seu desenvolvimento no Brasil. O presente

trabalho apresenta ao final, estudo feito com seis pessoas da comunidade de Barra

do Riacho/Aracruz/ES, que passaram por 10 sessões Clinicas individualizadas em

Arteterapia, sendo uma sessão por semana, durante três meses, com o objetivo de

pesquisar se a Arteterapia tem condições de em curto prazo de tempo, proporcionar

ao indivíduo despertar seu olhar para necessidade do autoconhecimento e melhoria

da qualidade de sua vida física, mental e emocional. O método escolhido foi o

qualitativo, exploratório em uma pesquisa aplicada. As atividades propostas foram

realizadas com variadas expressões artísticas, sendo as sessões as mesmas para

todos os seis participantes, como forma de verificarmos como cada pessoa reage ao

mesmo estimulo. Conclui-se ao final, que a pesquisa trouxe resultados positivos aos

sujeitos, que encontraram na atividade criadora novas formas de se entender, e,

compreender, a necessidade de alterar comportamentos para conseguir soluções

para questões pessoais e o resgate da autoestima. A pesquisa oportunizou verificar

o quanto o contato com os materiais artísticos influenciam as transformações nos

indivíduos que a eles se expõe. Assim, convidamos a todos, para essa breve viagem

de observação e analise da ação da Arteterapia como caminho para o

autoconhecimento e promoção individual de saúde.

Palavras-chave: Arteterapia; Autoconhecimento; Promoção em Saúde.
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ABSTRACT

Based on the literature on the topic, this research is part of a history, make Art

Therapy appear until its development in Brazil. In the end, the present work presents

a study carried out with six people from the Barra do Riacho / Aracruz / ES

community, which is performed by 10 sessions of individual art therapy clinics, one

session per week, for three months, with the objective of using Art therapy has short-

term conditions, allowing individuals to awaken their gaze to the need for self-

knowledge and to improve the quality of their physical, mental and emotional life. The

method chosen was qualitative, exploratory in applied research. As activities

performed, they were performed with various artistic expressions, with sessions

being held for all participants, as a way of verifying how each person reacts to the

same stimulus. Complete the end, that a search has brought positive results for

individuals, who captured activities that have created new ways of understanding,

and understanding, a need for change changes for solutions to personal problems

and the rescue of automatic estimates. A survey made it possible to verify how much

contact with artistic materials influences changes in the individuals they exhibit. Thus,

we invite everyone to this short trip of observation and analysis of the action of Art

Therapy as a path to self-knowledge and individual health promotion.

Keywords: Art therapy; Self knowledge; Health Promotion.
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INTRODUÇÂO

A Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), em sua folha informativa

atualizada em março de 2018, afirma que mais do que nunca, os tempos atuais

favorecem o aparecimento de doenças psicossomáticas devido estar o ser humano

vivenciando um crescente número de exigências, que devem ser cumpridas num

curto espaço de tempo, o que outros estudos também comprovam.

Assim, acreditamos que, devido a Arteterapia ser uma Ciência de fundamentação

teórica, priorizando o processo criativo, atuando através de múltiplas manifestações,

que se propõe a aliviar ou cuidar do ser humano na sua essência, através da

expressão artística, unificando as áreas básicas: neurológica, cognitiva, afetiva e

emocional, aperfeiçoando as funções de percepção, atenção, memória,

pensamento, capacidade de previsão, exploração, execução, controle da ação, além

de sua função social, muito pode contribuir com esses indivíduos, visto que,

colabora também para que o ser humano expresse, de forma inconsciente,

sentimentos e emoções que estão internalizado dentro de si próprio. Destacamos

ainda que para tornar-se um Arteterapeuta, é imprescindível estudar técnicas

diversas de terapias, pois, caso contrário, o máximo que se consegue é aplicar, de

forma precária, Arte como Terapia. (FRANCISQUETTI, 2004 apud CIORNAI, 2004)

Desta forma, justifica-se a proposta desse estudo como recurso de reflexão acerca

da Arteterapia como um processo terapêutico, pois, estudos comprovam que a

prática de se conhecer ainda é pouco exercitada, e que, quando as dificuldades e

obstáculos aparecem é que conseguimos ter a real noção de quem somos através

de nossas respostas e reações, e ai, nos surpreendemos com nossas atitudes:

“nossa, não sabia que eu era capaz disso” ou “nunca imaginei que pudesse fazer

aquilo”. O autoconhecimento nada mais é do que o conhecimento sobre si próprio, é

a nossa capacidade de olhar para dentro e saber exatamente quais são as virtudes

e falhas, as forças e fraquezas, que nos habitam. “Até que você torne o inconsciente

em consciente, aquele irá direcionar a sua vida e você irá chamá-lo de destino.”

(Jung, 1997).
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De acordo com o exposto sobre a Arteterapia em alguns de seus principais

aspectos, podemos perceber como ela pode ser aproveitada como um caminho

importante para que o ser humano enxergue como é capaz de criar e de recriar-se,

numa constante mudança, sendo a Arteterapia uma facilitadora nesse processo. O

resultado desse processo criador artístico, por ser sempre um reflexo daquele que a

criou, ganhando formas nos seus desejos, emoções, sentimentos e ideias e podem

ser compreendida como a pessoa falando sobre si mesmo. A função terapêutica da

Arteterapia se aprofundada então à medida que, na atividade desenvolvida, o sujeito

também se redescobre em novas formas, podendo reinventar-se.

No processo criativo, o sujeito expressa não só aquilo que ele é, mas também, o que

ainda pode ou deseja ser, construindo assim outros modos para realizar seus

objetivos mais profundos e pensar através de um novo olhar acerca de si mesmo e

acerca do mundo. O contato com os materiais nas atividades criativas pode trazer

uma abertura para o Eu que se deseja ser, uma experiência no contato com o

diferente, com o inesperado, com o novo, fazendo com que se enxergue uma forma

de percepção diferente do cotidiano, com uma visão sensível e criativa do Mundo. A

Arteterapia utiliza as imagens e símbolos como forma de ajudar a dar forma a

aqueles pensamentos e sentimentos que não conseguimos verbalizar, pois o

inconsciente se torna mais acessível com símbolos do que com palavras, facilitado o

processo de reflexão e o desenvolvimento do autoconhecimento.

Desta forma, o objetivo desse experimento é identificar se a Arteterapia tem como

facilitar, em curto prazo de tempo, o autoconhecimento aos indivíduos que a ela se

sujeitam, assim como, analisar se ao passar por esse processo criativo, através de

múltiplas manifestações, com suas linguagens expressivas e materiais diversos, os

indivíduos podem ressignificar suas vidas e consequentemente proporcionar

melhoria na qualidade de sua vida física, mental e emocional, tornando-se assim, a

Arteterapia, como mais uma opção de cuidado a saúde integral dos sujeitos. O

método escolhido foi o qualitativo, exploratório em uma pesquisa aplicada, onde

através de percepções e análises, procurou-se entender como a Arteterapia

funciona, investigando na prática, sua eficácia para cada indivíduo a ela submetida.
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Assim, a pesquisa foi realizada em atendimento clínico individual em Arteterapia, em

sala privativa da Associação de Artesãs de Barra do Riacho (CRIARTE) em Barra do

Riacho/Aracruz/ES, com seis (6) atendidos que são moradores da localidade, de

ambos os sexo e idades variadas, nos dias: (05, 12, 19, 26 de Outubro); (02, 09, 23,

30 de Novembro) e (07, 12 de Dezembro) de 2019. No horário das 08:00h as 12:00h

/ das 13:00h as 17:00hs.

A Associação de Artesão de Barra do Riacho (CRIARTE) está na ativa há mais de

vinte anos, unindo artesãos que trabalham com diversas tipologias de artesanato,

como biscuit, costura, bordado, crochê pintura e arte em conchas e escamas. Há

seis anos a CRIARTE integra, com outras duas Associações de Aracruz, a Garoupas

e Bordadeiras de Santa Cruz, o Projeto Espírito das Águas, iniciativa da Indústria

Fibria, hoje Suzano, em parceria com o SEBRAE. Foi através deste projeto que

receberam a primeira capacitação voltada à organização do grupo. Com o

desenvolvimento de coleções, foi possível integrar de forma harmoniosa as técnicas

e materiais trabalhados, criando produtos requintados que ofertam ao mercado de

souvenir capixaba opções representativas e únicas.

A pesquisa foi dividida em três fases: Sessão de Sensibilização, Sessão de
Anamnese e Sessões de Atividades Criativas. Com finalidade de preservar o

anonimato dos atendidos, foi utilizado um codinome para cada um deles que são:

TERRA, LUZ, ROSA, AR, DÁLIA e TEMPO. Ressaltamos que a ficha de anamnese

se transformou em um prontuário individual, onde foram anotadas a cada sessão as

observações do pesquisador e falas dos atendidos, que se encontram relatadas de

forma fidedigna, em aspas, nos relatos de cada sessão.
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CAPITULO   I
O QUE É ARTERERAPIA

1.1 - Fundamentos da Arteterapia

A Arteterapia pode ser descrita como um processo terapêutico que ocorre por meio

da utilização de modalidades expressivas diversas, onde, as atividades artísticas

utilizadas possibilitam uma produção simbólica, concretizada de diversas formas, por

cores e volumes, permitindo com essa materialidade dar significado as informações

vindas de níveis mais profundos da psique, que podem aos poucos, serem

alcançadas pela consciência.

É uma prática terapêutica, que busca conduzir o atendido ao conhecimento de si

mesmo, estimular seu crescimento interior e ampliar a sua consciência enquanto

indivíduo ou coletividade. É utilizada principalmente em benefício de pessoas que

vivenciam doenças físicas ou emocionais como: depressão; transtornos mentais;

questões de baixa autoestima e autoconhecimento, assim como, colabora para

melhorar os sintomas de estresse e experiências traumáticas. Por ser uma terapia

que busca fortalecer o sujeito, pode ser aplicada em crianças, adolescentes, adultos,

idosos, pessoas com necessidades especiais, enfermas ou saudáveis.

A fim de auxiliar o atendido a se conhecer, a Arteterapia utiliza a expressão

simbólica, de forma espontânea, sem preocupar-se com a estética, já que o objetivo

é proporcionar a expressão das emoções através de diferentes técnicas artísticas:

pintura, escultura, desenho, histórias, modelagem, colagem, tecelagem, expressão

corporal, sons, músicas, criação de personagens, dentre outras. Neste processo, é

possível para o atendido fazer contato com os conteúdos do inconsciente,

reconhecê-los, e aprender a viver da melhor maneira possível com eles através de

seu autoconhecimento.

A natureza dominante da Arteterapia é o da sensorialidade e da materialidade

através das texturas, cores, formas, volumes, linhas e vários materiais utilizados na

terapia. Integrar-se e movimentar-se nesse universo pode começar com exercícios

de respiração, como forma de alcançar estágios mais lentos e profundos de

relaxamento, para facilitar desbloqueios no processo criativo, podendo ser utilizado
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também sons ou expressão corporal, como forma de destravar os naturais defesas

e resistências do atendido apresentadas em falas como: “Eu não tenho jeito para

isso, não sei desenhar, nem pintar, etc.”. Não se preocupando com avaliações, os

atendidos têm a oportunidade de se expressar mais espontaneamente.

Falar de conflitos internos quase sempre é difícil, é aí que a Arteterapia se faz

importante, pois ela utiliza-se dos recursos da arte para que essas angustias

internas possam ser projetadas e analisadas, proporcionando a seus atendidos,

através de um processo expressivo em arte, sem a preocupação com a estética ou

técnicas preestabelecidas, momentos de reflexão e autoconhecimento, com objetivo

de buscar o resgate das questões emocionais que deixaram registros em seu

inconsciente. É fundamental, entretanto, que a arte com finalidade terapêutica, seja

aplicada com ênfase na escuta e no cuidado para que não haja um constrangimento,

fazendo com que, no caso, o atendido não se sinta exposto em suas fragilidades.

Através da Arteterapia, muitas vezes é possível expressar medos e necessidades

que estão tão profundamente ocultos, que normalmente nem se tem consciência

deles. Dar a esses sentimentos uma forma visual, um símbolo, com lápis, tintas ou

qualquer outro meio artístico, pode ser a primeira fase no processo de cura, já que,

ajuda a pessoa a reconhecer seus problemas e a redescobrir sua capacidade

criativa. A expressividade por meio do trabalho arteterapêutico permite que o sujeito

se sinta capaz de criar, facilita o processo de autoconhecimento, de comunicação,

potencializando sua capacidade de pensar e se relacionar.

[...] Anseios, vontades e prazeres, perfeitamente
escondidos e camuflados como conteúdos
inconscientes, vem à tona, transcendem, com o prazer
de rejuvenescer velhos objetos, resgatando então
sentimentos em desuso, revisitando emoções passadas
e, principalmente, adaptando antigas percepções a nova
situações. Muitas vezes, não é possível jogar fora o que
se foi ou sentiu – o que se apresenta possível e uma
arrumação nas gavetas, uma seleção de seus
conteúdos, um descarte do que não serve mais e uma
busca de uma nova ordem para o que permaneceu.
(FILIPPINI, 2013)

Sob a ótica Junguiana, os símbolos são parte do processo de autoconhecimento e

transformação, indo aonde as palavras não pisam, alcançando dimensões que o

conhecimento racional não pode atingir. Essas imagens existentes em toda a
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humanidade, reaparecem em sonhos ou nos símbolos produzidos através da

imaginação ativa e nas técnicas de visualização e meditação. O símbolo produzido

com a ajuda dos materiais expressivos, facilita a estruturação e transformação dos

estados emocionais que lhe deram origem. Nesse sentido, o trabalho com os

símbolos, possibilita a transformação do pensar, sentir e fazer.

1.2 – Histórico da Arteterapia como profissão

Segundo Philipinni (1995), o uso da arte como terapia remota as civilizações mais

antigas. Desde a época das cavernas a arte tinha para o homem um significado

mágico que os fazia acreditar terem o poder de capturar os animais uma vez que

suas imagens estivessem desenhadas nas paredes. Ao longo do tempo, com a

evolução da espécie, o homem se organizou em tribos e usava a dança, a pintura e

rituais como forma de expressão. Assim, é possível entender que a arte é a primeira

expressão de linguagem e comunicação humana, além de ser uma forma de

interpretação da vida, que se desenvolveu através dos séculos.

No final do século XIX, já se estudava e valorizava a relação da expressão artística

com os processos psicológicos do indivíduo nos campos da psiquiatria, mas só a

partir de meados do século XX, devido à crise que a sociedade moderna estava

enfrentando, depois de duas guerras mundiais, o paradigma de que a razão e a

ciência possuíam respostas para tudo foi quebrado, necessitando de algo a mais

para satisfazer essa sociedade que necessitava de explicações mais convincentes

para as suas angústias, desta forma, as questões do inconsciente são aprofundadas

com o surgimento da Psicanálise de Freud, surgindo também às modalidades

expressivas como finalidades terapêuticas.

O médico psiquiatra Sigismund Schlomo Freud, deu a psique (mente) a primeira

definição psicológica, comparando-a a um iceberg que mantém dois terços de seu

volume abaixo do nível do mar, onde esta parte escondida corresponde ao

inconsciente, que seria um conjunto de processos dinâmicos, constituído por

desejos recalcados e pela libido, podendo ser conhecido somente através da

linguagem simbólica, que necessita ser analisada e interpretada, e, um terço o
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consciente que se refere às experiências que a pessoa percebe, lembranças e

ações intencionais.

Entretanto, outro psiquiatra, Carl Gustav Jung, que foi discípulo de Freud, amplia e

modifica esse conceito, dizendo que a psique seria composta de várias esferas

lembrando uma cebola, onde a camada mais superficial representaria a consciência,

enquanto as outras, mais internas, seriam os níveis mais profundos do inconsciente,

existindo ainda, um sistema dinâmico de constante interação e mudança entre eles.

Ponderava Jung que a mente é constituída por três componentes principais: o ego (a

consciência), o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo.

Aponta Jung (1997), que a função principal da consciência e do ego é a adaptação à

vida, tanto interior quanto exterior, trabalhando esse com alguns instrumentos aos

quais denominou funções psicológicas. A consciência e o ego tem por finalidades a

própria existência, necessitando da criação de significados capazes de imprimir

sentido à vida, devido a sua capacidade de simbolização, que é a função psicológica

responsável por nossa capacidade mental de representar e manter na consciência

uma experiência, como por exemplo, para se conquistar alguém as vezes é

necessário um certo tempo de elaboração das estratégias e fantasias antes da ação,

o que não seria possível sem a capacidade de simbolização da consciência.

Quanto ao Inconsciente Pessoal, diz Jung ser a área em que estão nossas

memórias esquecidas, tudo aquilo que conheço, mas sobre o que não estou

pensando ou esqueci no momento; é tudo o que os sentidos captam, mas não é

registrado por minha consciência; situações menosprezadas; conclusões e

comentários que não foram formuladas; o que involuntariamente se sente, percebe,

pensa, lembra, deseja ou faz; ideias e afetos reprimidos ou dolorosas, enfim,

arquivos guardados em nossa psique que podem se manifestar em nossos sonhos

ou até mesmo, como sintomas psíquicos e físicos.

Já o Inconsciente Coletivo não contém só o que vivenciamos. Para ele já nascemos

com um repertorio de padrões de respostas e de comportamentos – os arquétipos –

que conforme alguns estímulos do meio ambiente se desenvolvem, assim, diz que

toda personalidade já está presente desde o nascimento. Informa que podemos

diminuir a influência do inconsciente sobre a consciência através dos mecanismos
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de defesa, porém, de maneira parcial, pois devido o ele estar sempre ativo, sendo a

própria fonte de energia psíquica, normalmente é quem coordena com a consciência

as ações. Porém, existe perigo quando o inconsciente se torna autônomo e

independente, o que pode fazer eclodir as doenças mentais como as psicoses.

Nas palavras de Jung o inconsciente coletivo seria:

[...] uma camada mais profunda, que já não tem sua
origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo
inata. Esta camada mais profunda é o que chamamos
inconsciente coletivo. Eu optei pelo termo "coletivo" pelo
fato de o inconsciente não ser de natureza individual,
mas universal; isto é, contrariamente à psique pessoal
ele possui conteúdos e modos de comportamento, [...].
Em outras palavras, são idênticos em todos os seres
humanos, constituindo, portanto, um substrato psíquico
comum de natureza psíquica suprapessoal que existe
em cada indivíduo. (JUNG, 2000)

A Arteterapia surge assim, tendo como antecessora a psicologia analítica e a

finalidade de promover apoio e instrumentos apropriados para ativar a comunicação

entre o inconsciente e o consciente. Fundamenta-se ela na teoria de Jung, que fazia

uso em sua abordagem terapêutica da linguagem não verbal, das imagens e

símbolos que emergiam do inconsciente de seus pacientes através dos sonhos e

podiam ser expressos através dos materiais. Afirmava ele que “o homem utiliza a

palavra escrita ou falada para expressar o que deseja transmitir. Sua linguagem é

cheia de símbolos, mas ele também, muitas vezes, faz uso de sinais ou imagens

não estritamente descritivos.” (JUNG, 2002)

Na década de 40, nos Estados Unidos, consolidou-se o uso da arte enquanto

terapia, o que hoje é conhecido como Arteterapia, pelas mãos de duas irmãs:

Florence Cane e Margareth Naumburg, que foram as primeiras a interessar-se pela

arte como método terapêutico naquela época, elas sistematizaram metodologias de

trabalho nos campos da psicoterapia e da pedagogia, enfatizando a importância da

expressão artística, defendendo que a expressão espontânea na arte é uma forma

simbólica de linguagem, e que essa poderia ser utilizada também no tratamento

psicoterápico. (NAUMBERG apud CIORNAI, 2004)
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Segundo Andrade (2000), a intervenção terapêutica com a arte no Brasil tem sua

origem no trabalho de dois médicos psiquiatras pioneiros no trabalho junto a

pacientes em instituições de saúde mental. Osório Cesar (1895-1979), casado com

Tarsila do Amaral, que desenvolve importantes estudos sobre a arte dos internos do

Hospital Psiquiátrico do Juquery, em SP, tendo realizado inúmeras exposições dos

trabalhos artísticos deles e se destacado como o pioneiro na análise de sua

expressão psicopatológica.

E, Nise da Silveira (1905-1999), através da qual, as terapias expressivas são

impulsionadas no Brasil, pois essa, não aceitando as formas agressivas de

tratamento psiquiátrico da época, que incluíam internação e métodos como

eletrochoques e lobotomia, introduz no Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de

Janeiro, uma nova utilização da arte como instrumento de comunicação entre

terapeuta e paciente, buscando com isso também a inclusão social do doente

através da pintura, e, por meio deste trabalho, difundiu a psicologia junguiana no

Brasil. (OLIVER,2008).

Em 1952, a Dra. Nise inaugurou o Museu de Imagens do Inconsciente, um centro de

estudo e de pesquisa e onde são conservados e organizados trabalhos de

expressão dos internos do Centro Psiquiátrico Pedro II. Entretanto, somente no ano

de 1985, após o fim da Ditadura Militar, com a reconquista da liberdade de

expressão/criação no Brasil, houve um desenvolvimento significativo das chamadas

“Terapias Expressivas”, e assim, florescem as primeiras sementes da Arteterapia no

solo brasileiro.

O primeiro curso de graduação em Arteterapia e Terapias Expressivas no Brasil

aconteceu em 1970 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC),

ministrado por um norte-americano. Os primeiros núcleos de trabalho se

concentraram no Rio de Janeiro e São Paulo, surgindo também núcleos em Goiás e

Minas Gerais. Em 1999, foi criada a primeira Associação de Arteterapeutas do

Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente a União Brasileira de Associações

de Arteterapia (UBAAT) congrega profissionais de vários estados brasileiros. Em

2013 a Arteterapia foi incluída no Código Brasileiro de Ocupações (CBO), do
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Ministério do Trabalho, no grupo das Terapias Criativas, recebendo o número de

registro 2263-10.

Conforme a Associação de Arteterapia do Espírito Santo (AARTES), no Estado do

Espirito Santo a Arteterapia chega em 2001, através da precursora Professora Me.

Glícia Manso, que enfrentou a descrença dos munícipes de Vitória quanto a

efetividade da Arteterapia na saúde dos indivíduos, porém, ela não desistiu, e,

através de diversas ações promovidas, fez com que a Arteterapia fosse conhecida e

reconhecida como uma profissão nos setores públicos e privados.

Nesse mesmo ano, ela lançou a campanha “Arteterapia? Você vai saber” e o I

Seminário de Arteterapia do Espírito Santo, realizado no Centro de Artes da

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), tendo como objetivo apresentar as

principais questões em torno do desconhecimento desta nova área do saber. O

evento contou com a presença de Arteterapeutas do Brasil como Joya Eliezer,

Eveline Carrano, Angela Philippini. Ainda em 2001 ela funda a AARTES.

Em 2002 Glícia chamou a atenção de jornais locais, que noticiaram suas atividades,

tendo publicado uma matéria sobre a sua atuação como Arteterapeuta e outras

ações informativas de divulgação do trabalho e do fazer Arteterapêutico na cidade de

Vitória, surgindo assim, pessoas interessadas na profissão, no campo de atuação e

na formação deste profissional. Em 2003 foi realizado o Fórum Brasileiro de

Arteterapia no Espírito Santo, onde foi fundada a União Brasileira das Associações

da Arteterapia (UBAAT).

No ano de 2004, sob a coordenação da professora Glícia Manso, o Espírito Santo

recebe o 6º Congresso Brasileiro de Arteterapia com mais de 700 participantes do

Brasil e de países como Israel, Austrália, Espanha, Uruguai e Argentina. Em 2005 é

fundado na UFES o primeiro curso de Arteterapia que tinha o nome de Terapia das

Artes, porque ele tinha um tronco comum com a Musicoterapia. Sempre lutando pela

implantação definitiva da Arteterapia nas terras capixabas, em 2005 Glícia cria o

Espaço Fênix (atual Instituto Fênix de Ensino e Pesquisa), com oferta do primeiro

curso de Pós Graduação em Arteterapia autorizado pelo MEC no Estado do Espírito

Santo e seguindo os parâmetros estabelecidos nacionalmente.
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1.3 - Especificidades da Arteterapia

De acordo com Urrutigaray (2008), a arte relaciona harmoniosamente a realidade e

a fantasia, o mundo interno e o externo, dando voz e visibilidade a nossos

conteúdos simbólicos, com os quais podemos então dialogar e nos quais podemos

nos espelhar, favorecendo o autoconhecimento, sendo que, o inconsciente faz parte

do indivíduo e influi no seu equilíbrio, no seu estado de saúde e na sua relação com

o mundo. Os recursos artísticos utilizados de forma terapêutica, promovem uma

ampliação da consciência de si, do outro e do mundo, desenvolvendo nossa

capacidade de agir de maneira responsável e criativa, com relação a nosso

momento existencial e ao meio em que estamos inseridos.

A Arteterapia se propõe assim, a ser uma trajetória na busca da individualização do

atendido. Por individuação entenda-se a árdua tarefa de tornar-se um indivíduo,

aquele que não se divide face a pressões externas e procura viver integrando seus

talentos, feridas e faltas psíquicas. Na Arteterapia, através das expressões artísticas,

têm ele a possibilidade de expressar sensações, percepções e sentimentos,

libertando-se da rigidez e dos aprisionamentos que se apresentam como doenças.

Destacando as palavras de Jung (apud Urrutigaray, 2006). ”Arte é a expressão mais

pura que há para a demonstração do inconsciente de cada um. É a liberdade de

expressão, é sensibilidade, criatividade é vida”.

Conforme Philippini (2013a), “o caminho criativo em Arteterapia tem o propósito de

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

reprimido”. Pois os sonhos, conflitos, desejos, afetos que foram bloqueados pela

consciência, se libertam ao se plasmar nos símbolos que assim cumprem sua função

de comunicar, estruturar e transformar o indivíduo. Nesse processo de dar forma a

conteúdos e personagens esquecidos, muitas vezes desconhecidos, distantes ou

temidos, surgem algumas barreiras e resistências verbais como: “não sei fazer nada

com as mãos”.

Diz a autora que, o distanciamento que o homem se impôs do fazer espontâneo ou

da possibilidade de construção artesanal de objetos pessoais, vem distanciando-o da

ousadia e da espontaneidade, sufocando algumas habilidades que decorrem do livre



20

exercício criativo necessário a seu equilíbrio. Torna-se estranho ouvir uma pessoa

dizer que não sabe fazer nada com as mãos, visto que, a utiliza para escrever, abrir

latas e tantas outras ocupações manuais diárias. Questionamos então de que

restrições essa pessoa está falando?

A Arteterapia vem assim, através do manuseio dos diversos materiais e das

múltiplas modalidades expressivas, buscar facilitar o resgate destas possibilidades e

auxiliar o seu atendido no despertar da sensorialidade e da percepção. Através da

vivência em momentos lúdicos, pode ele ir religando o seu mundo interno com o

externo, e assim, abrindo novas formas de comunicação na sua psique.

Neste processo, a Arteterapia oferece a seus atendidos inúmeros materiais para que

se sinta livre na escolha daquele que mais lhe for apropriado, com a finalidade de

revelar a si e ao mundo exterior sua verdadeira condição psicológica. Isso funciona

como ferramenta para despertar e ativar a criatividade, e, também, para desbloquear

e transmitir à consciência, informações oriundas do inconsciente que estão

normalmente ignoradas, contidos, disfarçados e principalmente ocultos na psique

humana.

São diversos os materiais expressivos utilizados pela Arteterapia, tais como: tintas;

papéis; plástico; tecido; areia; colas; canetas; sucatas e outras infinitas

possibilidades criativas, todos propiciam o surgimento de símbolos necessários para

que se entre em contato com aspectos a serem entendidos, assimilados ou

alterados. Porém, cada material tem suas propriedades, finalidades e objetivos a

serem alcançados junto dos atendidos, vamos tentar elencar alguns como exemplos.

 Plástico: flexível, colorido, resistente, impactante, brilhoso, transparente. Pode

ser aplicado para decorar, criar objetos, proteger, permite reciclagem. Pode ser

usado para ressignificar, transformar, reduzir o estresse, estimular a criatividade.

Tem a função de agir no pensamento, sentimento, sensação e intuição.

 Tecidos: maleável, flexível, coloridos, estampados, resistente, macio, áspero,

diversas texturas. Pode ser aplicado para envolver, fantasiar, proteger, decorar,

vestir, brincar, proteger. Pode ser usado para despertar a sensualidade, afeto,
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sentimentos e emoções, trazer sentimentos de infância. Tem a função de agir no

pensamento, sentimento, sensação e intuição.

 Tinta Guache: base de água, fácil manuseio, secagem rápida, espessa, lavável,

transparente, colorida. Pode ser aplicado para desenhar, colorir, pintar, cobrir,

escrever. Pode ser usado para trabalhar a fluidez, a criatividade, traumas do

passado, rigidez. Tem a função de agir no sentimento, sensação e intuição.

 Cola Colorida: versátil, colorida, brilhante, resistente, macia. Pode ser aplicado

para criar relevo, unir, colorir. Pode ser usado para trabalhar a união, discórdia,

perdão, corrigir falhas, trazer segurança. Tem a função de agir no sentimento,

sensação e intuição.

 Papel: versátil, colorido, flexível, dobrável. Pode ser aplicado para pintar,

desenhar, escrever, colar, recortar, fazer dobraduras. Pode ser usado para

reconstruir, dar novo rumo, recomeçar, dar vida a nova estrutura. Tem a função

de agir no pensamento, sentimento e sensação.

 Areia: resistente, áspero, seca, molhada, fácil manuseio, sem forma definida,

granulado. Pode ser aplicada para decorar, divertir, permite reciclagem,

artesanato, fantasiar, colagem, criar formas, preencher, construir, escrever,

desenhar. Pode ser usada para transformar, reduzir o stress e ansiedade,

estimular a criatividade e a paciência, trabalhar ciclo da vida e concentração,

simples, facilita expressão, despertar sentimento de infância, resistente ao tempo,

equilibrar emoções. Tem a função de agir na sensação, sentimento, pensamento,

intuição.

Podemos ainda citar algumas modalidades expressivas mais utilizadas na

Arteterapia, fundamentadas por autores como Coutinho (2007) e Valladares (2004)

entre outros, porém, impossível listar todas, visto que, podem ser tão variadas

quanto a criatividade e a subjetividade de uma pessoa para criar, moldar ou

simbolizar um objeto de forma diversa que outra pessoa.
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 Desenho: objetiva a forma, a concentração, a coordenação motora e espacial,

desenvolve a atenção e tem função ordenadora;

 Pintura: onde a fluidez da tinta induz o movimento de soltura, atuando sobre os

mecanismos defensivos de controle;

 Colagem/recorte: ao recortar ou rasgar os papéis, subjetivamente corresponde

à vivência de cortes, rupturas e reparação, enquanto a colagem favorece a

organização de estruturas pela junção e articulação de formas prontas.

 Gravura: possibilita a reprodução em série e tem função multiplicadora;

 Tecelagem: trabalha a coordenação motora, a disciplina e o ritmo;

 Modelagem: atividade sensorial e de relaxamento, trabalha o toque das mãos;

 Escultura: possui função estruturadora, libera a criatividade exercitando o

desapego;

 Construção: trabalha a estruturação e a organização tridimensional, exigindo

mais elaboração;

 Teatro: possibilita a experimentação de novos papéis, a criação de histórias e

personagens;

 A dramatização: permite a experimentação de novos papéis, trabalham na

criação de histórias, personagens e figuras. Permite a pessoa dizer algo que ela

não diria por si só.

 Tabuleiro de areia: permite a criação de cenários e cenas tridimensionais,

numa caixa de tamanho específico, utilizando areia, água e miniaturas realistas;

 Escrita criativa: escrever livremente, sem a utilização de pontuação ou uso de

borracha, sobre determinado trabalho artístico executado anteriormente ou

sonho, contando ainda com a possibilidade de erros gramaticais e de ortografia,

possibilitando que os conteúdos inconscientes aflorem facilmente para a

consciência.

Assim, através de materiais expressivos diversos, a Arteterapia encontra sua

bagagem para a jornada de caminhar ao lado de seus atendidos, que a cada

imagem, a cada símbolo, vai em busca de si mesmo e dos outros que perpassam



23

por suas vidas. Porém, o Arteterapeuta não se isola nesse processo, vai

compartilhando com seu atendido a experimentação, as construções, destruições,

reconstruções e transformações que o material expressivo propicia, vivendo também

a sua busca nesse processo de criação mutua.

1.4 - A Prática, o Set Arteterapêutico e o Papel da Profissão

A arte costuma propiciar um processo regenerativo por explorar os sentimentos

adequadamente, pois busca liberar os nossos fantasmas internos. A Arteterapia

trabalha com esse processo criativo, através da estimulação da expressão

favorecendo a liberação de emoções, conflitos internos e imagens perturbadoras do

inconsciente. Para a utilização da arte como terapia não importa a técnica, a beleza

ou o concreto, mas sim, a expressão livre que favorece a tomada de consciência,

possibilitando a transformação e o equilíbrio de nosso estado emocional.

Desta forma, o processo terapêutico é um trajeto marcado por símbolos

preferencialmente e predominantemente não verbal, que assinalam e informam

sobre a jornada da individuação de cada um. Isto quer dizer que, a abordagem e as

formas de intervenção, destinam-se a buscar os conteúdos do inconsciente sem

passar pelo crivo da consciência.

Conforme descreve Phillipini (1998), o setting em Arteterapia é como um laboratório,

que funciona como local de criação, de resgatar e expandir potencialidades

adormecidas, de desvelar sentimentos, de compreender conteúdos inconscientes.

Esse local necessariamente não precisa ser um espaço físico restrito, pode-se atuar

com Arteterapia em meio a natureza, entretanto, para que seja produtivo, este

território simbólico precisa, em sua materialidade, oferecer algumas condições

operacionais essenciais.

Orienta a autora que o uso da luz natural é uma delas, pois facilita o contato com as

cores e não sobrecarrega a visão. O chão e o mobiliário devem ser funcionais,

podendo ser limpos com facilidade. Quanto aos materiais para as múltiplas

modalidades expressivas, é essencial ter o básico para as atividades plásticas
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usadas em Arteterapia. Se acontece no processo de criação de um atendido, a

necessidade de um material que não está disponível, pode-se combinar, de na

próxima sessão obtê-lo. Assim, para atender as modalidades expressivas básicas,

seria adequado manter disponível no espaço arteterapêutico:

Para as atividades de colagem: gravuras pré-selecionadas (evitando o manuseio

de revistas inteiras, que distraem a atenção do cliente e tomam muito espaço),

papéis coloridos de texturas diversas, tesouras (de preferência de pontas

redondas), cola (branca, colorida e/ou com purpurina, para isopor e para madeira),

retalhos de tecidos, fios e materiais orgânicos (sementes, flores secas, etc)

Para atividades de pintura: guache, papéis várias texturas (brancos/coloridos),

aquarela, acrílica, tinta guache, água, pincéis e rolos de pintura de tamanhos

diversos, esponjas, grafites, lápis de cor, crayons, pastéis a óleo e pastéis secos,

bastões a óleo, etc.

Para atividades de modelagem: massa plástica (massa artesanal de farinha de

trigo e sal), argila, material básico para papel marche (cola branca, papel higiênico e

desinfetante). Poderão ser utilizados ainda, Durepox, massa biscuit ou massa

artesanal de miolo de pão e gesso.

Para as atividades de criação de personagens: bolas de isopor, arames, palitos

de churrasco, material para enchimento (algodão ou estopa) retalhos de tecidos,

fios coloridos, fitas e rendas, fita crepe, grampeador, agulha e linha, contas

diversas, miçangas e paetês

Para atividades de tecelagem: fios diversos, lãs, barbantes tingidos ou em tom

natural, cordas de espessuras diversas, cordões de cores diversas, fitas.

Para atividades com tecidos: retalhos de cores e texturas diversas, agulhas de

espessuras diferentes, tesouras, fita métrica, rendas, fitas, galões, linhas de

espessuras diversas para costurar e bordar.
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Para encenações: Pedaços de retalhos diversos em tamanho grande (para enrolar

e cobrir), tule em cores diversas, plumas, bijuterias, luvas, roupas de festa, capas e

chapéus.

A possibilidade de materiais para compor o espaço Arteterapêutico é ilimitada.

Podemos ainda listar: penas coloridas, conchas, areia colorida, purpurina, pedras

coloridas, sucatas e contas variadas, porque nunca se sabe qual será o material

necessário a necessidade de expressão do atendido.

Lembrando que esse espaço não deve permanecer sujo, mas certamente deve ser

sujado durante o desenrolar das atividades, por isso, chão com carpete, cadeiras

forradas com tecido e móveis claros não são adequados. Não podemos assim

pretender que esteja sempre impecavelmente organizado, mas, deixar o ateliê em

permanente desarrumação não será produtivo. Pode-se ainda incluir no processo

terapêutico a tarefa de organizar o espaço com cada cliente individualmente, ou com

os grupos ao final de cada atendimento, o que ajuda a manutenção do espaço

sempre em condições de uso. (PHILIPPINI, 1998)

Nessa caminhada, o atendido pela Arteterapia conta com um facilitador, o

Arteterapeuta, um profissional com saberes específicos, que age estimulando sua

criação no seu processo de busca do autoconhecimento, observando e

acompanhando seu avanço na organização de sua vida psíquica em relação aos

sentimentos, pensamentos e atos.

Conforme o código de ética dos Arteterapeutas, ele deve exercer somente as

funções para as quais ele é qualificado pessoal e tecnicamente; não deve fazer

discriminação em relação a clientes em termos de raça, gênero, cor, nacionalidade,

idade, orientação sexual, classe social, doenças, deficiências, sequelas e

necessidades especiais; deve desenvolver constantemente a sua competência

profissional através de uma permanente atualização de conhecimentos e

habilidades; deve buscar manter a sua saúde física e mental e observar as

limitações pessoais que possam interferir na qualidade do seu trabalho, inclusive

submetendo-se a um processo de terapia durante a formação. Deve ainda indicar
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sua qualificação profissional em relatórios e outros documentos, acompanhada do

número de registro na Associação regional de Arteterapia a qual seja filiado.

É função do Arteterapeuta, observar e perceber as reações do atendido perante os

materiais oferecidos enquanto ele se concentra e se manifesta diante de uma nova

criação, pois essa criação ocorre de forma singular e está carregada de significados

simbólicos. Seu papel é acompanhar esse processo, ajudando o atendido a superar

os obstáculos encontrados, construindo, preservando e ampliando possibilidades e

oportunidades criativas para que a arte passe a exercer seu efeito terapêutico.

Para isso, o profissional deve estimular a criatividade, a imaginação e o fazer

artístico, auxiliando o cliente, por meio desse fazer, a descobrir novos caminhos e

significados para sua existência, auxiliando no crescimento e na transformação

pessoal, lembrando sempre que sua atuação é de um mediador entre o processo

criativo e o conteúdo que se manifesta na expressão do atendido.

O Arteterapeuta pode ofertar ao atendido o contato com diferentes tipos de materiais

para que ele se sinta livre para escolher, em alguns casos pode sugerir algum

material que acredite tenha uma ação benéfica no processo do atendido, porém,

sempre a decisão é do acolhido. Por isso, se faz necessário que o profissional esteja

preparado para além de conhecer bem os materiais e técnicas, possa escolher o

melhor caminho para o surgimento de símbolos que são indispensáveis para que o

indivíduo entre em contato com seu verdadeiro “eu”, podendo entender, assimilar e

alterar o que for necessário.

É importante que o Arteterapeuta tenha conhecimento de diversas técnicas que

podem ser utilizadas na Arteterapia, pois a representação da subjetividade do

indivíduo é singular e plural ao mesmo tempo, quando ele escolhe um tema, uma cor

ou um material, textura ou luminosidade, está representando uma cultura que pode

ser um grupo ou classe social, bem como, a sua visão dessa cultura.

Materiais mais duros podem promover maior
resistência e, com isso, determinados complexos
podem ser constelados a partir da relação que se
estabelece com o uso do material que impõe sua força.
Assim como os materiais mais fluidos ajudam a liberar
afetos mais intensos. Todas as características dos
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materiais atingem diretamente quem usa, causando
determinadas emoções que serão colhidas na relação
terapêutica. Entender essas características e as
necessidades de cada pessoa é a chave para saber
escolher o material adequado à situação. (BRASIL,
2013)

A Arteterapia é um campo amplo, que se cria e recria a partir da colaboração de

profissionais dos mais variados saberes. Ela recebe para cursos de pós-graduação,

psicólogos, assistente sociais, artistas, professores, terapeutas ocupacionais,

pedagogos e pessoas atuantes nas mais diversas áreas. Destes cursos saem

Arteterapeutas diferenciados, pois utilizam saberes que já obtinham e que agora são

ampliados pela visão da Arteterapia. Podem atuar em vários campos como:

consultórios, hospitais, escolas, organizações, ateliês e outros.

Assim, podemos perceber a importância do Arteterapeuta no processo de

autoconhecimento de seu atendido, ele deve estar atento para a escolha dos

materiais e técnicas, possuir um conhecimento baseado em um referencial teórico

(Psicologia Analítica, Gestalterapia, Psicanálise, etc.), e, vivenciar ele próprio, as

experiências com os materiais criativos, buscando na prática, possibilidades novas

para sua própria expressão

Pondera Filippini (2013), que para transformar-se em observador ativo e empático,

precisará o Arteterapeuta do continuo trabalho de aprofundamento na linguagem

plástica particular, a qual, precisa ser reciclada continuamente, com objetivo de se

autoconhecer, e, poder contribuir para amenizar bloqueios no processo criativo de

seus atendidos, para que esses, possam encontrar suas próprias transformações

através da sua produção imagética.

1.5 - Diálogo da Arteterapia com outras Práticas Terapêuticas e outras Áreas
do Conhecimento

A Arteterapia pode se ancorar em modelos teóricos distintos: Gestalt, Transpessoal;

Antroposofia; Ludoterapia e Psicanálise entre outros, porém, encontra sua

fundamentação mais abrangente na Psicologia Junguiana, que considera a atividade
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simbólica da alma (ou psique) – praticada diariamente nos sonhos - como

necessária e singular a cada homem, na estruturação e progressão de um mundo

interno mais saudável. Jung revela a universalidade de muitos símbolos que, como

temas matriciais, regem os processos de criação, pedindo uma constante

redefinição por parte do indivíduo que cria (AMART).

1.5.1 – A Psicologia Analítica

A Psicologia Analítica é como Carl Gustavo Jung chamou seu método de

compreensão da Psique, distinguindo-se da Psicanálise de Sigmund Freud. Defende

que cada indivíduo possui uma fórmula única de entender o seu lugar no mundo

através da compreensão do inconsciente por meio de trabalhos com sonhos,

simbologia, imaginação ativa e expressões artísticas.

Desta forma, o profissional de Arteterapia, aborda através das expressões artísticas,

de forma prática o atendido, direcionando-o para reencontrar o caminho para sua

essência, procurando compreender suas queixas e situações simbolicamente

descritas, buscando analisar o significado aparente, para encontrar as emoções

conectadas a essas situações de forma não rígida, pois compreende que não existe

um caminho correto e a intervenção vai sendo alterado com o surgimento de novas

necessidades, assim, o próprio atendido vai mudando a forma como administra seus

próprios problemas e comportamentos.

É preciso reforçar que psicologia analítica é o termo que Jung deu à sua forma

particular de psicoterapia, que tem a finalidade de trazer tanto os fatores pessoais

quanto coletivos à consciência, oportunizando ao indivíduo maior clareza de quais

forças estão em ação em sua vida.

Quanto aos arquétipos, diz Jung (1997) que quando começou a clinicar, observou

que imagens mitológicas típicas costumavam ocorrer em sonhos e visões de

pessoas que nunca tinham tido acesso a tal conhecimento. Assim, pesquisando

suas próprias experiências e de seus pacientes, chegou à conclusão que além das

memorias pessoais, existia no inconsciente de cada indivíduo uma imaginação
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humana herdada de seus antepassados, e a denominou de “arquétipos”, que seria o

mundo de épocas remotas onde foram depositadas cargas de afetividades.

Assim, os arquétipos seriam uma espécie de matriz comum a toda a humanidade

dividindo o inconsciente entre o pessoal e o coletivo. Diz Jung que nascemos com o

inconsciente coletivo e criamos o pessoal depois do nascimento. Nessa camada

coletiva mais profunda é que se cristaliza os arquétipos ou os princípios dominantes

no ciclo de experiências da vida do sujeito, sendo um campo invisível que pode

tornar-se visível em situações específicas.

Mas como diferenciar as imagens do coletivo e do pessoal? Jung então definiu que

toda imagem mitológica é de caráter coletivo e arcaico, como por exemplo, os

pensamentos associativos e as fantasias; a identidade do eu e os objetos; o sentir e

o pensar ao mesmo tempo; o pensamento e o sentimento concretos, e, os estados

de êxtase e de possessão. Deduz então, que os arquétipos pertencem ao senso

comum, nos predispondo a experimentar a vida de acordo com alguns padrões

estabelecidos e a repetir situações típicas de comportamentos adquiridos em

determinadas experiências. Exemplo: “quando eu for mãe não vou agir como minha

mãe”. E, assim que nos tornamos mães, a gente se surpreende repetindo gestos,

palavras e conceitos apreendidos com nossas mães, porém, buscamos modificá-lo

com o aprendizado que realizamos no decorre das nossas experiências adultas.

Desta forma, podemos dizer que vivemos arquetipicamente, ou seja, queiramos ou

não, somos influenciados por nossos arquétipos e impulsionados por esses,

fazemos escolhas e enfrentamos heroica ou covardemente, as mais diversas

situações do cotidiano, pois não herdamos a experiência, e sim, o seu potencial, que

é preenchido pelas vivencias de cada indivíduo com os conhecimentos

conquistados.

Quando a energia específica de um arquétipo é ativada, atrai conteúdo a

consciência, acumulando em torno de si as ideias e experiências emocionais que

compõem os complexos pessoais, podendo ser ativado quando entramos em

contato com situações que apresente semelhança com ele, e, vivenciado com a

figura que desempenhe tal papel no momento. Exemplo: o arquétipo da grande mãe
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pode surgir e se projetar na irmã, professora ou esposa, até mesmo, em instituições

como igrejas e partidos políticos. É o sujeito vivenciando o aconchego materno de

outras formas.

Diz Jung que os arquétipos podem ser positivos ou negativos. O positivo está por

trás de toda atividade criadora humana, sendo fonte de inspiração nas artes e nas

ciências. Já os negativos, manifestam-se na rigidez, fanatismo e possessão. Um

bom exemplo foi o holocausto provocado pelo nazismo onde se observou uma

espécie de psicose coletiva. Assim, muitas das guerras ideológicas e perseguições

religiosas do passado e do presente devem-se a esse estado de possessão.

Relata Jung que os arquétipos negativos com sua força, invadem a consciência e

tomam o lugar do ego, levando o sujeito a sentir-se dotado de poderes

extraordinários, o salvador do mundo, um profeta, ou, vê-se ameaçado e perseguido

por forças do mal e monstros. Porém, um arquétipo nunca se esgota nem pode ser

reduzido a uma fórmula qualquer. Ele deve fazer uma conexão significativa entre a

consciência e o inconsciente, por meio da compreensão e integração do símbolo

criado por ele. É um órgão psíquico vital ao nosso equilíbrio, que dependendo da

relação ego e arquétipo, pode se tornar tanto em veneno quanto a cura do indivíduo.

Os arquétipos mais caracterizados são: Grande Mãe, Pai, Persona, Sombra, Anima,

Animus, Herói e Self (ou Si-Mesmo). Lembrando que todos são estruturas bipolares,

isto é, apresentam aspectos criativos e estruturantes como os negativos e

destruidores, pois, não existe a noção de Bem e Mal que na nossa consciência a

moral judaico-cristã costuma impor.

1.5.2 – Gestalt-terapia

A Gestalt-terapia tem ênfase na responsabilidade de si mesmo, na experiência

individual do momento atual. Durante a sessão, o profissional ficará atento à

postura, voz e expressões faciais do paciente, que será avaliado em relação ao meio

que vive, a sua socialização e quais são as atitudes com relação a isso. Seu objetivo
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é a valorização do momento presente e entender quais são os meios para mudar o

que incomoda na ocasião.

Se a psicologia analítica leva em consideração em primeiro lugar as manifestações

do inconsciente, com objetivo de que o paciente tome consciência de emoções

reprimidas e suas origens, além de, descobrir e aceitar conflitos não aceitos,

utilizando o conteúdo de sonhos e símbolos inconscientes, a Gestalt Terapia,

acredita no desenvolvimento individual de cada ser humano, em sua capacidade de

desenvolver o seu potencial e resolver os problemas mais pontuais, tendo no

psicodrama, ou seja, na dramatização de situações vivenciadas ou sentidas,

motivações para refletir sobre elas e transformá-las.

Assim, na Gestalt por ser uma teoria da percepção, a pessoa perceber sua

personalidade como um todo, cujas diversas partes formam a realidade daquilo que

ela é, sendo esse é um conceito também abordado na Arteterapia, na qual a

vivência artística tem como finalidade ampliar a percepção do sujeito sobre si

mesmo. Nessa abordagem, a função terapêutica do fazer artístico promove no

indivíduo a descoberta de sentimentos e de qualidades pessoais, auxiliando no

desenvolvimento do seu potencial e diante do produto criado (desenho, pintura,

escultura, poesia, etc.), se dá conta do que se passa consigo no momento vivido,

levando a um ganho de consciência onde ele, percebendo por meio de suas

produções, não apenas como é agora, mas também, modos alternativos disponíveis

para que ele possa se tornar a pessoa que gostaria de ser. A atividade artística se

torna assim um modo consciente de integração entre fantasia e realidade.

"(…) quando são experienciadas como processos, essas
atividades permitem ao artista se conhecer como uma
pessoa inteira, dentro de um intervalo de tempo
relativamente breve. Ele não só se torna consciente de
um movimento interno direcionado à totalidade
experiencial, como também recebe uma confirmação
visual desse movimento nos desenhos que executa."
(Zinker, 2007).

O conceito de percepção figura-fundo surgiu a partir do campo da psicologia da

Gestalt. Nessa teoria da percepção As Pessoas captam sentido do mundo vendo

elementos separados e distintos e combinando-os em um todo unificado. Objetos

que são semelhantes entre si ou estão próximos tendem a ser agrupados. Ao olhar
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para uma cena, os indivíduos tendem a procurar maneiras de diferenciar entre a

figura e o fundo. Algumas maneiras pelas quais as pessoas realizam isso incluem:

 Borrões: objetos em primeiro plano tendem a ser nítido e distinto, enquanto

aqueles no fundo são borradas ou nebuloso.

 Contraste: Alto contraste entre os objetos pode levar à percepção de figura e

fundo. O vaso Rubin é um exemplo.

 Tamanho: imagens que parecem ser maiores serão percebidas como mais

estreitas e parte da figura enquanto que aquelas que são menores irão parecer

estar mais longe e serem parte do fundo.

 Separação: Um objeto isolado a partir de tudo o mais, em uma cena visual é mais

provável de ser visto como uma figura contra o fundo.

Ressaltamos que o profissional de Arteterapia Gestáltico não interpreta os trabalhos

de seus atendidos, pois acredita que ele é agente de sua própria saúde e de seu

processo de crescimento, e que, seus trabalhos e criações possuem sentidos

relevantes e significativos somente para ele. Sendo assim, esse profissional, exerce

a função de facilitador e acompanha a busca de seu atendido, sugerindo

experiências e fazendo uso de técnicas que possam ajudá-lo a entrar em contato

com suas realidades interiores ou descobrir novos significados para suas questões.

Podemos colocar como exemplos de percepção de figura-fundo a ilustração muito

conhecida como “faces ou vasos”. O que você vê depende se você vê o branco

como a figura ou o preto como a figura.

Figura tirada da internet

Se você vê o branco

como a figura, então

você percebe um

vaso. Se você ver o

preto como a figura,

então você vê duas

faces no perfil.
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1.5.3 – Terapias Corporais

Assim como os processos biológicos os psíquicos também se processam no corpo,

desta forma, não se pode falar separadamente em corpo e mente, pois ambos

refletem-se um no outro e o tempo todo. Desde a fase intrauterina, as qualidades

emocionais se formam e surgem a partir das sensações físicas formando nossa

memória corporal. Ao trabalhar o corpo nos conectamos diretamente com essa

memória, trazendo lembranças de sensações e, às vezes, de conteúdos esquecidos.

A Expressão Corporal é um dos canais expressivos da Arteterapia, podendo facilitar

através da criatividade, tanto de forma individual como coletiva, conhecimentos

diversos que levem a consciência e ao corpo a organização ou reorganização da

psique, o que pode se dá através do toque, de técnicas de respiração, da dança, da

movimentação espontânea ou conduzida que podem despertando um vivido antigo

enterrado em nosso corpo físico. O que não podia ser pensado, dito, e às vezes

mesmo nem percebido, é despertado através do movimento, do experimento e das

emoções abrangendo uma abordagem simbólica, tendo como foco a ampliação da

consciência, pode vir a facilitar a assimilação de nosso mundo interior, podendo

provocar mudanças significativas em nossas vidas.

O som chega aos nossos ouvidos na forma de ondas e encontra-se em toda parte,

inclusive dentro de nós, sendo na realidade, uma vibração que percorrendo todo o

nosso corpo, pois cada célula do nosso organismo pulsa sem parar, produzindo um

som e um ritmo que junta-se ao som e ao ritmo de outras células. Quando se juntam

música em Arteterapia e alia-se com o movimento, pode-se ter a vivência de

situações regressivas ou transe, mais ou menos profundos, de acordo com os

bloqueios e dificuldades de cada um, ocorrendo assim uma circulação energética

entre consciente e inconsciente.

Permitido que haja uma comunicação entre todas as partes da psique, o som pode

abrir caminhos para que ideias, lembranças, emoções e símbolos possam surgir e

serem integrados pela consciência, levando o indivíduo a um contato com

arquetípicos mais profundos, e nos gestos, na dança, no toque e nas formas

corporais, possibilitar a vivência de complexos no aqui e agora fazendo uma ponte
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direta para o universo imaginário e simbólico. Quando se trabalha na Arteterapia o

corporal, busca-se observar a forma do movimento natural do sujeito, onde símbolos

são trazidos do gesto para o concreto, por meio de desenhos, pinturas, esculturas,

histórias, poesias que podem desencadear diferentes processos internos, onde se

vivencia mais do que é percebido, projetado e conscientemente expresso. Através

do movimento ocorrem um trânsito energético entre consciente e inconsciente

CAPITULO II
O AUTOCONHECIMENTO

Não tem como falar de autoconhecimento sem lembrar da celebre frase “Conhece-te

a ti mesmo”. Não há certeza absoluta em relação a quem foi autor desta máxima,

alguns autores atribuem a autoria ao sábio grego Tales de Mileto, outro afirmam que

a frase foi dita por Sócrates, Heráclito ou Pitágoras. Relata-se também que Sócrates

esteve presente no Templo de Apolo em Delfos, onde o oráculo afirmou que ele era

o homem mais sábio que existia, no entanto, a resposta de Sócrates foi: "Só sei que

nada sei". Sim, não sabemos quem somos, assim, estamos sempre buscando o

nosso autoconhecimento como forma de entender esse ser complexo que somos.

Sócrates foi um grande defensor do autoconhecimento, e dedicou muito tempo

durante a sua vida na tentativa de entender a sua própria natureza. Afirmava que

nenhuma pessoa praticava o mal conscientemente e propositadamente, mas que o

mal era resultado da ignorância e falta de autoconhecimento, e que esse, pode

mudar a forma como uma pessoa interage com o mundo e com as outras pessoas,

abrindo a possibilidade para aprender novas coisas. A preocupação de Sócrates era

levar as pessoas, por meio do autoconhecimento, à sabedoria e à prática do bem.

Ao buscarmos o autoconhecimento, podemos descobrir nossas forças e fraquezas,

usando-as a nosso favor, de maneira que funcionem como facilitadoras para a

obtenção de resultados desejados. Ao buscarmos pela compreensão de nós

mesmos, construímos caminhos para nossa felicidade, entretanto, superar limites

não é fácil e vai exigir muita concentração, força de vontade e dedicação, mas, vale
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cada esforço, pois é através do autoconhecimento que podemos alcançar às

realizações que sempre sonhamos.

Mas porque pensar em autoconhecimento? Muitos dizem, eu me conheço. Será?

Quantas vezes já falamos: “por que eu disse isso ou aquilo?” ou “como posso saber

se aqui é o lugar certo para mim?”. Ao entendermos melhor como pensamos e

sentimos, conseguimos enxergar tudo com mais clareza e tomar decisões mais

assertivas. Dentre as diversas intervenções terapêuticas existente para o

desenvolvimento do autoconhecimento, destacamos a Arteterapia como instrumento

de intervenção nesse processo, pois utilizando distintas modalidades expressivas no

“fazer artístico”, possibilita ao indivíduo um contato efetivo com seu universo

simbólico, de modo a compreendê-lo, integrando-o ou ressignificando-o, ao

desenvolvimento de sua individualização.

2.1 - O Desenvolvimento da Personalidade

Segundo Jung (1978), são vários os construtores para o desenvolvimento da

personalidade, entre os quais coloca o inconsciente pessoal, inconsciente coletivo,

persona, sombra, anima, animus, dizendo que, a “Individuação significa tornar-se um

ser único, na medida em que por individualidade entenderemos nossa singularidade

mais íntima, última e incomparável, significando também que nos tornamos o nosso

próprio si-mesmo”.

Diz o autor que o processo de individualização é complexo, não é linear e sim,

permeado por fases e dificuldades, e que, antes da individuação ocorre a alienação,

que são “modos de despojar o si-mesmo de sua realidade, em benefício de um

papel exterior ou de um significado imaginário”. Desta forma, podemos dizer que no

interior na psique humana existem duas tendências: alienação e individuação.

Assim, o indivíduo para se tornar completo, precisa passar pelo confronto entre

inconsciente e consciência, por meio do conflito e da cooperação, que gera a

maturidade através dos diversos elementos da personalidade
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Afirma Jung que a individuação possui algumas fases, sendo que a primeira é a

retirada da máscara, ou como ele mesmo denomina “a persona”, que cumpre a

função de um sistema de defesa, que ao ser removida, o indivíduo se defronta com

o lado obscuro da psique humana, “a sombra”, que faz parte da personalidade total

do indivíduo e é aquilo que não aceitamos em nós, o que consideramos abominável,

o que reprimimos e projetamos sobre os outros. Embora ela, a sombra, seja um

conjunto de componentes diferenciados (fraquezas, imaturidade, complexos

reprimidos), considerados negativos, ela também possui traços positivos, qualidades

não desenvolvidas por razões externas ao indivíduo ou então, falta de energia

suficiente para superá-las.
“Trazemos em nós o nosso passado, isto é, o homem
primitivo e inferior com seus apetites e emoções, e só com
um enorme esforço podemos libertar-nos desse peso. Nos
casos de neurose, deparamos sempre com uma sombra
consideravelmente densa. E para curar-se tal caso,
devemos encontrar um caminho através do qual a
personalidade consciente e a sombra possam conviver”
(JUNG, 1987).

A sombra deriva do inconsciente pessoal que é de natureza particular, sendo

“aquisições derivadas da vida individual e em parte por fatores psicológicos”. É parte

integrante da personalidade e se diferencia do inconsciente coletivo, que possui

elementos de ordem impessoal, coletiva, formado por “categorias herdadas” ou

“arquétipos” (JUNG, 1978).

O outro elemento que Jung reconhece na formação da personalidade é, no sexo

masculino, a confrontação com a anima, e, no sexo feminino, a confrontação com o

animus. Dizendo que em cada homem existe uma minoria de gens femininos que

foram abafados pela maioria de gens masculinos, sendo a anima a representação

psíquica dessa minoria de gens, formando uma feminilidade inconsciente no

homem. Da mesma forma, em cada mulher existe uma minoria de gens masculinos

e o animus é sua representação no psiquismo feminino. Quando há a superação das

personificações da anima e do animus, o inconsciente se altera e emerge o self.

O centro da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que

este irradia englobará todo o sistema psíquico. O indivíduo não estará mais

fragmentado interiormente. O homem torna-se ele mesmo, um ser completo,

composto de consciente e inconsciente incluindo aspectos claros e escuros,



37

masculinos e femininos. É nesse momento que se conclui o processo de

individuação. Caso não ocorra, pode gerar neuroses e outros processos limitativos

do desenvolvimento da personalidade.

Assim, podemos dizer que a ideia básica do autoconhecimento é a capacidade de

entender quem somos, o porquê agimos de determinada maneira e quais são

nossas motivações internas para conseguir alcança-lo. Ao longo dos anos o ser

humano vem demonstrado grande capacidade para compreender à vida, as leis do

universo, a tecnologia, inventar complexos mecanismos para melhorar as condições

de vida, no entanto, ainda não temos sido capazes de nos compreender

eficientemente. O conhecimento do “eu” é um projeto de vida, não acontece por

acaso ou automaticamente.

CAPITULO III
AS SESSÕES CLÍNICAS DE ARTETERAPIA NA PRÁTICA

3.1 – Sessão de Sensibilização - A consigna foi informar e sensibilizar e o

objetivos: Informar o que é a Arteterapia e sua aplicabilidade. Optamos por fazer

esta atividade como forma de apresentar aos atendidos o que é Arteterapia e para

que serve. Os materiais ofertados foram: Canjiquinha, Fubá, Areia, Farinha, Trigo,

Açúcar Cristal e Sal.

Os seis atendidos foram convidados para uma roda de conversa que iniciou com

uma atividade criativa onde todos sentados em volta de uma mesa tiveram os olhos

vendados. Foi colocado no meio da mesa sete vasilhas contendo cada uma um

material diferente e solicitado ao grupo que manuseasse a vontade cada um deles

escolhendo um que fosse mais representativo para ele. Depois oferecemos uma

vasilha pequena a cada um em que eles tiraram ainda sem ver um pouco do

material escolhido e colocaram em sua vasilha individual manuseando somente

agora esse material. Solicitamos que em silêncio cada um sentisse o que esse

material trazia a ele. Depois de algum tempo, tiramos as vendas e comentamos no
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grupo o que cada um sentiu. Logo após foi feita uma explanação verbal sobre o que

é a Arteterapia e como ela pode atuar nas questões emocionais que trazemos

conosco, destacando como uma simples atividade naquele dia despertou tantas

emoções, nos colocamos a disposição para responder as perguntas que surgirem.

Ao final foi explicado que os próximos atendimentos seriam de forma individual.

Os participantes se mostraram motivados e envolvidos para o atendimento em

Arteterapia, prestando atenção a explanação e fazendo muitas perguntas. Na

atividade se envolveram com alegria e emoção. Os materiais ao serem manuseados

com os olhos vendados causou emoções a todos, sendo duas pessoas envolvidas

até o choro. Os materiais remeteram a todos ao passado, principalmente a infância

ou momentos felizes. Foi observado que 3 pessoas escolheram o trigo; 1 escolheu a

canjica e 2 escolheram areia.

3.2 – Sessão de Anamnese - A consigna foi informar e reduzir a ansiedade e o

objetivo fazer uma anamnese de cada caso através de uma escuta ativa e uma

atividade criativa. Os materiais utilizados foram: Mandalas impressas, lápis de cor e

giz de cera. Realizamos a escuta ativa e o preenchimento do formulário da

anamnese. Depois oferecemos os materiais pedimos que pintasse livremente, com a

cor e da forma que desejar, porém que se mantivesse em silêncio. Foi colocado uma

música suave. Ao termino perguntamos se desejava falar sobre o que sentiu ao

executar a atividade; se consegue perceber algo relevante no que criou e se

representa algo para ela.

Identificação dos participantes através da anamnese:

AR - Mulher, 50 anos, divorciada, mora com três filhos e um neto. Diagnóstico

Médico de Hipertensão e Depressão. Faz acompanhamento com Cardiologista e

Psiquiatra, faz uso de medicação constante, iniciou, mas interrompeu o tratamento

psicológico que diz não gostar. Não sai sozinha para passear nem de dia. Só sai

para trabalha, gosta de costurar. Depressiva, fala com muita tristeza de tudo, tenta

sorrir, mas sempre triste.
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DALIA - Mulher, 50 anos, casada há 30 anos. Diagnóstico Médico de Diabete,

Depressão, Transtorno Mental e Neurológico. Faz tratamento com Psiquiatra e

Neurologista. Faz uso de medicação de uso constante. Faz acompanhamento

psicológico. Esquece as vezes o próprio nome e alguma dificuldade de entender

algumas perguntas. Mora com família. É iletrada. Apesar de suas dificuldades está

sempre alegre e de bom humor. Muito calma e cuidadosa com sua aparência.

LUZ - Mulher de 55 anos, casada há 35 anos, vive com o marido. Não consegue

aceitar a saída dos filhos de casa. Diagnóstico Médico de depressão, hipertensão e

labirintite, faz acompanhamento com psiquiatra, gastroenterologista e psicólogo. Uso

constante de medicação. Diz não gostar do trabalho, sono agitado com pesadelos.

Se preocupa muito com a opinião dos outros. Aparência triste.

TEMPO - Homem de 30 anos, casado há um ano, trabalha na loja da sogra como

vendedor. Ensino médio completo. Diagnóstico Médico de Autismo e Epilepsia, faz

acompanhamento com psiquiatra, neurologista e psicólogo. Faz uso de medicação

contínua. Alegre, falante, gosta de música e filme. Participa em escola de samba da

Serra e na Banda Marcial de Aracruz.

ROSA - Mulher 23 anos, separada, mora com os pais. Filho único de 14 anos

falecido em acidente há um ano. Já teve um aborto. Diagnóstico Médico de

Epilepsia, Transtorno Neurológicos e Deficiência física. Faz uso constante de

medicação e acompanhamento com Neurologista. Não aceita acompanhamento

psicológico. Complicações de saúde começaram com 12 anos. Sofreu abuso sexual.

Se mantêm no racional querendo sempre conversar sobre rotina de vida.

TERRA - Mulher 58 anos, casada há 40 anos, Estudou só fundamental incompleto.

Já teve aborto e uma filha que morreu aos oito meses. Histórico de violência

doméstica (física, emocional, moral) por anos ainda vivenciada. Cria um neto de 20

anos que hoje é dependente químico. Diagnóstico Médico de Esquizofrenia,

Síndrome do Pânico e Depressão. Faz acompanhamento psiquiatra e psicológico.

Uso contínuo de medicação. Tentativa de suicídio. Dificuldade dormir. Fala muito e

alto, tentando sorrir com um semblante sempre muito triste.
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Relatos dos participantes nas atividades criativas na sessão de anamnese:

AR - Escolhe Mandala com corações, diz que são seus filhos e neto e que sua

pintura representa o Amor. Escolheu giz de cera começando a pintar de fora para

dentro. Lembrou que tomou coragem essa semana depois da primeira sessão e fez

as pazes com um irmão que não falava há um ano. Diz que o canto dos passarinhos

lá fora incomodou durante a pintura.

DALIA - Relata ter se sentindo melhor nessa semana que passou. Escolhe lápis de

cor e a Mandala com desenho de flores. Pinta com muito cuidado e atenção e diz

que gostou muito de pintar, nunca tinha pintado antes, ficou olhando o desenho

pronto e sorrindo. Levou com todo cuidado dizendo que não queria amassar.

LUZ - Relata dor de cabeça. Começa a pintura pelo meio e com muita atenção. Usa

giz de cera pintando rápido. Diz: “ficou bonito, alegre, fiz pensando no desejo de

pagar as dívidas, fico triste de sair da farmácia todo mês com uma bolsa de

remédio”. Faz uma pausa: “tenho comprado muita coisa que não preciso como
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comida, sapato, roupa, mas, dá prazer”. Conversamos sobre o que é necessário e

supérfluo. Relata que: “pensei muito depois da última sessão e resolvi mandar uma

mensagem para minha nora no watzap desabafando, falei tudo que queria. Ela ligou

depois e falei mais, ai conversamos e fizemos as pazes”. Sorrir emocionada. Dei

então uma folha em branco e solicitei que fizesse o desenho de sua família.

Desenhou a nora no último lugar longe de seu filho e sem pernas. Eu nada falei e

pedi que olhasse bem o desenho colocando o nome em cada um, ela disse:

“tadinha, fiz ela sem pernas”. E fez a perna na nora. Perguntei o porquê, ela disse

que não sabia responder. “Vou pensar sobre isso” e saiu tranquila.

TEMPO - Chega alegre e falante. Escolheu Mandala com desenhos geométricos e

lápis de cor, depois passou para giz de cera e esfumaçou com o dedo. Volta ao lápis

de cor. Pinta com lápis de cor e giz de cera por cima. Pinta fora do desenho fazendo

figura e fundo. Durante uma hora de atividade pintou somente meio desenho. Diz

que cansou. Pintou o resto do desenho de giz de cera branco e depois preto por

cima. Termina e diz “ficou legal”. Pergunto se ele pode identificar algum significado

no que fez. Diz que “a parte colorida e como ser igual a todo mundo, politicamente

correto, a parte branca e preto e quando eu posso ser eu mesmo”. Relata que

gostou de fazer “a parte colorida tem que ser detalhista, ser certo, tem que combinar

cores, os tons certos para agradar os olhos”. Diz que gostou mais do giz de cera.

“Na parte coloria eu não estava sendo eu, na parte branca e minhas viagens mental”

e ri muito. “Tipo assim, se a galinha falasse seria dá hora”. (Tinha uma galinha que

ficava solta no quintal da instituição). Relata que viu a galinha durante a atividade,

mas não ouviu a música que tocava nem os passarinhos que cantavam.
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ROSA - Chega triste e desanimada. Reclama da família. Chora ao lembrar do filho

falecido. Fortalecemos através do diálogo. Escolheu Mandala com folhas e lápis de

cor. Faz a atividade com indiferença. Interrompemos a atividade e deixamos que

falasse, fizemos uma escuta silenciosa até que ela aliviasse a tensão e retornasse a

atividade. Ela retorna e completa a atividade em silêncio. Não quer falar da atividade

mas diz que ficou bonito. Ao sair diz que está se sentindo melhor. “Tô Aliviada”.

TERRA - Chega contando que o marido chegou bêbado de novo e ela bateu a porta

do quarto na cara dele pela primeira vez na vida e ficou feliz. Escolheu a Mandala

com coração e giz de cera, pintou tudo da cor marrom bem rápido e escreveu “40

anos de casada data que eu me sinto confusa”. Começou a chorar e diz que a figura

é seu cérebro confuso. “Muitos anos eu apanhei”. Usei palavras motivadoras e pedi

então que fizesse um outro cérebro colorido, e dei uma folha de papel em branco.

Ela pegou o giz de cera branco e amarelo e começou a pintar. Interrompeu o choro.

Disse que “o sol representa o clarear do dia que é lindo e brilha, a lua clareia a noite

e também é linda, me traz lembranças boas, a árvore é a árvore da vida e
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representa o choro”. Fica em silêncio, eu também. Ela diz: “pra chegar a lua preciso

regar o cérebro”. Me despeço somente com um sorriso. Ela vai tranquila.

3.3 – Sessões de Atividades Criativas em Arteterapia

3.3.1 – CONSIGNA: COMO EU ME VEJO - essa foi a primeira atividade de uma

proposta de três sequenciais com objetivo de oportunizar a busca do

autoconhecimento e potencializar a criatividade. Inicialmente deixamos que o

atendido falasse como foi a semana que passou. Depois realizamos um exercício de

relaxamento respiratório. Oferecemos então em silencio um espelho onde estava

escrito acima “como eu me vejo”. Deixamos que se olhasse calmamente e falasse o

que sente quando se olha sem censura. Oferecemos depois duas folhas com

desenhos de vários animais e solicitamos que escolhesse um que pudesse lhe

representar. Pedimos que pinte-o com as cores que desejar sem se importar com as

cores originais do animal e depois recorte-o no seu contorno. Ofertamos uma folha

branca e pedir que crie uma paisagem onde seu animal gosta de morar, cole e dê a

ele um nome. Ao termino perguntamos se deseja outro animal além do dele nesse

local, se sim, que proceda como fez com o seu animal (pinte, recorte e cole).

Perguntamos se eles conversam, se são amigos ou não. Ao término da atividade

retornar com o espelho e pedir que responda à pergunta colada nele novamente. As

atividades dessa sequencias serão entregues juntas na terceira sessão.
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AR - Relata que passou a semana bem. Faz o exercício de relaxamento respiratório

tranquila. Ao se olhar no espelho diz que o rosto está muito sofrido triste. Escolheu a

formiga e diz: “elas sempre vivem junto com outras formigas por isso gosto delas e

são trabalhadeiras, mas frágeis”. Escolhe como segundo animal a abelha e diz: “elas

também, trabalham em união de grupo”. Faz uma pausa reflexiva e diz: “É isso que

busco no meu dia a dia”. Após concluir a atividade relata que gostou de fazer

dizendo: “a formiga dei o nome de minha mãe e a abelha do meu pai”. Nova pausa e

continua a fala “devo muito a eles, tive uma base boa”. Chora. Fico em silêncio. Ela

retoma a fala “falar de meu pai e difícil, tenho muitas saudades dele”. O pai é

falecido a pouco tempo a mãe ainda está viva e convive perto dela. Converso com

de forma simples e natural sobre a morte e saudades de nossos familiares que

partiram dessa vida mas que estarão sempre em nossos corações. Ela sorrir e diz

que acredita que Deus está cuidando dele. Quando retorno com o espelho para que

se olhe novamente ela sorrir e diz: “sou uma pessoa feliz”. Sai tranquila.

DALIA - Relata que sente-se melhor do que na semana passada. Faz o exercício de

relaxamento respiratório tranquila. Ao olhar-se no espelho somente sorrir para ele e

diz: “to bonita”. Como nada mais falou oferecemos o material da atividade do dia. Ela

escolheu o peixe e enquanto recorta diz: “eu ia nascendo dentro da água sabia?

minha mãe tava na beira do rio”. Pinta o peixe e fala: “eu não mamei no peito e até

hoje não bebo leite”. Perguntei se ela sabia porque não mamou no peito e ela disse

que não, mas que perguntaria para sua mãe. Continua a atividade e diz: “não vou

cortar a boca do peixe, ele vai ficar com a boca fechada”. Perguntei porquê. Ela não

respondeu. No papel fez um quadrado que disse ser um aquário e colou o peixe

dentro dele dizendo: “o peixe vive dentro de um aquário e não pode sair porque é

bem alto, mas ele é feliz”. Lembro que tem de dar um nome ao peixe. Ela dá nome
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de Betim. Pergunto se quer outro animal morando naquela paisagem ela diz que

não. “Betim mora sozinho”. Retorno com o espelho e peço que diga como se vê

agora, ela olha, arruma o cabelo e diz: “tô bonita”. E vai tranquila dizendo que gostou

de fazer a atividade e vai voltar.

LUZ - Chega calma e relata a semana normal. Faz o exercício de relaxamento

respiratório tranquila. Ao se olhar no espelho diz: “olhar caído, triste, marcas de

expressão que não gosto, uma pessoa que está amadurecendo” faz uma pausa e

chora. Fico em silencio. Ela retorna a fala olhando o espelho. “Amadurecer dá medo,

tenho medo da morte, existe um vazio que não sei o que é”. Demos um sorriso

silencioso e oferecemos a atividade do dia. Escolheu o passarinho. Enquanto

pintava dizia que ele é o que queria ser. “Meu pássaro não é o que fica na gaiola

não! Ele é um pássaro livre e feliz na floresta, ele vive feliz e cantando”. Enquanto

recorta o pássaro diz: “escolhi ele porque vi ele sorrindo, ele fala de esperança,

basta a gente crer e lutar pra isso né?”. Concordo com a cabeça e um sorriso em

silencio. Ofereço a folha para a paisagem. Ela faz um desenho com sol e diz: “me

sinto pressa, tenho vontade de viajar” começa a cantarolar uma música enquanto

termina de pintar. Escolhe como segundo animal um cachorro e diz enquanto pinta

ele; “cachorro é companheiro da casa e da floresta, tenho vontade de morar em um

sitio”. Pinta o cachorro da mesma cor que o pássaro. Deu o nome do pássaro de

felicidade e do cachorro fortaleza. Quando retorno com o espelho e pergunto que

mulher ela vê, reponde: “uma mulher guerreira, lutadora e as marcas da idade chega
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pra todo mundo né?” sorriu para o espelho e de olhos marejados diz: tenho orgulho

de mim”. Dou um abraço nela que sai sorrindo e tranquila, porém, pensativa.

TEMPO - Relata que conversou com a esposa sobre a pintura anterior e as suas

“duas partes”. Diz que foi muito bom conversar sobre isso. Faz o exercício de

relaxamento respiratório tranquilo. Ao se olhar no espelho fica tranquilo e diz “legal”

arrumando o cabelo. Escolhe a figura do leão. Pinta com atenção. Diz que vê ele

forte e firme, protegendo o bando. Quando recorta o leão do papel diz: “ele tá preso

porque está sozinho agora, é ruim ficar sozinho”. Dividiu a folha em duas com uma

linha vertical e de um lado faz uma selva onde cola o leão e dá o nome de Dastan.

Não quer outro animal na folha e diz: “pra ter outro animal na selva ele vai ter que

conquistar, tem de sair da zona de conforto e conquistar a amizade de outros

animais”. Faz uma pausa olhando o desenho, eu fico em silencio. Diz; “Nossa! Eu

queria ser igual esse leão”. Nova pausa e fala: “Ele precisa passar para o outro lado

da linha”. Retornamos com o espelho e pedimos que ele se olhasse novamente, se

emocionou quase as lágrimas, mas se conteve, relatando que o espelho fez pensar

em algo. Não falou do que se tratava e nós não perguntamos. Saiu pensativo.
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ROSA - Observação: Optamos por manter a atividade para essa atendida, porém,

sem o uso do espelho, por imaginar que o no momento não seria bom para ela.

Relato: Chega relatando conflitos familiares com os pais, deixamos que falasse um

pouco e apenas ouvimos. Realiza o exercício de relaxamento respiratório de olhos

aberto, mas diz que se sente melhor depois dele. Escolhe a figura do gato, diz ser

uma gata, pinta ela toda de rosa. Ajudo no recorte em silencio devido sua deficiência

na mão. Ela acompanha o recorte e diz: “ela tem de ser brava em casa”. Pergunto

porquê? Ela diz que é para ser respeitada. Pergunto se ela acredita que a gata

sendo brava ela consegue? Abaixa a cabeça e não responde.  Ofereço a folha para

paisagem. Ela demonstra dificuldade de criar um ambiente para a gata. Faz uma

casa dizendo: “a vida na casa é tranquila e segura”. Pergunto se tem outro animal

morando com a gata. Ela diz: “ela mora sozinha”. Chora e relembra o filho falecido.

Deixo que ela fale dele. Ela se acalma e diz em um suspiro profundo que está

melhor, que as vezes não tem vontade de vir na terapia, mas fica muito bem depois

de vir. “É bom vim aqui”. Dou um abraço nela que sai com um triste sorriso.

TERRA – Observação: Optamos por mudar a atividade dessa atendida por

imaginar que o confronto com o espelho no momento não seria bom para ela.

Preservando a consigna e objetivo da sessão.

Atividade adotada: Recebemos o atendido deixado que falasse como foi a semana

que passou. Depois realizamos um exercício de relaxamento respiratório.

Informamos então que iriamos vendar seus olhos mas ela não sairia da cadeira.

Devido ao envolvimento ter sido muito grande com o trigo na sessão passada,

oferecemos novamente uma vasilha com trigo para ela manusear deixando que

sentisse por um tempo o material, passado um tempo trocamos por uma vasilha com

agua deixando-a manusear. Deixei que falasse o que o trigo e a água representa

para ela. Tiramos a venda e pedimos que misture os dois materiais e amasse bem.

Solicitamos então que com essa massa criasse algum objeto que pudesse lhe

representar e desse um nome, falando dos defeitos e qualidades dele. Vendamos

novamente seus olhos e pedimos que com seu objeto na mão se levante e dance

com ele. Alertamos que não sairíamos de perto, que fique tranquila. Colocamos uma

música suave. Falamos então que (o nome escolhido) estava cansado e que ela

agora dançaria sozinha tirando de suas mãos o objeto que ela fez. Colocamos então
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uma música mais animada e pedimos que dance a vontade, lembrando que não tem

ninguém olhando. Depois de um breve tempo fomos diminuindo o som até que ficou

bem baixinho, pedimos que ela desse um abraço apertado nela e sentasse.

Questionamos então como ela se sentiu e que responda “como eu me vejo”.

Relato: Chega dizendo que durante a semana ficou olhando a última atividade e

achou ela horrível. “Aquele celebro pintado de marrom me incomodou muito”.

Respira e diz: “rasquei em mil pedacinhos e jóquei fora ontem”. Perguntei como se

sentiu. Falou que se sentiu mais leve e sorriu. Fala que a outra pintura sumiu tudo

do papel e não entendeu. Falei que as vezes isso acontece com canetinhas, para

não se preocupar. Ela disse então: “será que não e o passado sumindo da minha

cabeça?” respondi que se for o que ela deseja que se realize. Ela responde: “acho

que o passado está sim, sumindo da minha cabeça”. Digo que fico feliz por ela.

Ofereço o trigo com os olhos vedados, ela manuseia e diz: “é só tocar no trigo que

minha boca enche de água, isso tem alguma coisa haver com minha infância”.

Respira e continua: “sensação que faz parte do passado, sensação de prazer”. Ao

tocar na água: “água é vida, delicia, lava a sujeira e hidrata, sensação que estou na

beira do rio, queria voltar aquele tempo, estou sentindo até calafrios”. Tiro a venda e

peço que misture os dois materiais. Diz que os dois juntos é ruim. Vai amassando e

diz que a sensação dos dois juntos melhorou, “é bom para descarregar a raiva, tira o

peso da mente”. Faz uma pausa e continua: “pedi um dia a Deus para me mostrar o

que eu era e sonhei que eu era uma onça, mas não quero ser onça, é ruim, mata, eu

queria ser um gato”. Peço que olhe a massa em sua mão e crie algo que possa lhe

representar. Ela diz: “não, não sou um gato, sou uma onça, mas queria ser um gato”.

Fez uma modelagem que diz ser uma onça. “Ela não é minha onça, o nome dela é

SIFOI, porque já foi embora de dentro de mim”. Olha a figura e continua: “SIFOI quer

matar ela própria, ela não tem esperança, ela precisa deixar de amar o marido”.

Suspira e fala: “ela falou que matar é pecado”. Pergunto uma qualidade de SIFOI.

Ela diz: “ela gosta de ajudar as pessoas, ela é sincera, ela é uma pessoa boa”.

Coloquei a música e dançou com SIFOI na mão, ficou incomodada, depois que tirei

e a deixei dançar sozinha, movimenta o corpo e se aperta com força, principalmente

os seios, vai aos poucos se tranquilizando, ainda com os olhos vendados ela se

abraça e se emociona dizendo que o corpo todo arrepiou, “sensação boa, foi poucos
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minutos mas esqueci os problemas e flutuei”. Eu disse que SIFOI ficaria comigo. Ela

saiu sorrindo e cantarolando dizendo: “me vejo leve, contente”.

3.3.2 - CONSIGNA: COMO EU SOU - Essa foi a segunda atividade dando

sequência a proposta anterior. Recebemos o atendido deixado que falasse como foi

a semana. Realizamos um exercício de relaxamento respiratório e convidamos que

observasse a natureza em silêncio através da janela aberta a sua frente por alguns

minutos. Apresentamos a atividade anterior pedindo que dissesse se passado uma

semana algo mudou. Colocamos novamente o espelho em sua frente onde agora

estava escrito “como eu sou”, deixando que se olhasse calmamente e respondesse

a pergunta se quisesse. Pedimos então que falasse quatro qualidades suas e as

escrevemos em pedacinhos de papel individuais que separamos. Tiramos o espelho

e oferecemos folhas com desenhos de formatos de rostos, olhos, nariz e boca.

Solicitamos que escolhesse seu rosto e o que o compõe, como acha que realmente

é, não como gostaria de ser, montando através da colagem seu autorretrato. Poderia

se desejar também desenhar com o lápis seu rosto se não quisesse utilizar os

desenhos. Após a colagem feita, pedimos que colorisse seu rosto como ele

realmente é. Ao término devolvemos os pedacinhos de papéis com as qualidades

que escolheu e pedimos para colar, priorizando a de maior destaque, seguida das

outras. Ao término retornamos com o espelho, pedimos que responda à pergunta

novamente. Se algo mudou. Depois pedir que vire o espelho e leia o que está escrito

atrás (Nada muda se você não mudar). Deixar o atendido refletir.
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AR - Relata conflitos familiares e depressão aumentando, porém buscou resistir e

lutar. Ao olhar através da janela respirou fundo e nada disse. Diante da atividade

anterior ela diz que nada mudou. Diante do espelho, ela se olha calmamente e diz:

“o mais bonito em mim é a boca, sou bonita”. Falou suas qualidades. Retiramos o

espelho e explicamos a atividade do dia. Ao olhar seu autorretrato que acabou de

fazer disse: “vejo uma pessoa de mais idade do que sou”. Cola as qualidades

abaixo. Ela tem o cabelo longo e muito bonito, porém, fez o cabelo muito ralo, alguns

fios somente, pergunto de forma descontraída de ela gosta de seu cabelo. Ela diz

que gosta muito dele, “chego a acordar a noite para penteá-lo e admirá-lo no

espelho, se tivesse câncer não saberia como ficar sem ele”. Me mantenho em

silêncio e ela olhando o autorretrato, reflete, e, começa a aumentar a quantidade de

fios de cabelo no autorretrato. Retorno com o espelho. Ela pensa por uns instantes e

fala: “é tô com muita baixa autoestima, falei bonita no espelho por falar, mas desde

criança não me acho bonita”. Faz uma pausa e diz: “ultimamente tenho pensado

mais em mim, de como preciso cuidar de mim”. Peço que vire o espelho e leia o que

está escrito atrás. Ela lê e dá um sorriso triste. Sai reflexiva, porém, tranquila.

LUZ - Relata que solhou que a casa estava desarrumada e ela tentando arrumar.

Sonhou também com sua mãe que já faleceu e ficou muito feliz. Ao olhar através da

janela aberta respirou várias vezes e sorriu, nada disse. Apresentamos a atividade

anterior e ela diz que: “o passarinho representa liberdade, mas uma liberdade dentro

de mim, existe um vazio, acho que esse vazio e saudades de minha mãe que já

faleceu há muito tempo, mas sinto falta, sinto que não tem ninguém para cuidar de

mim”. Lembro que ela tem uma linda família que se preocupa com ela. Ela concorda.

Mostramos o espelho pedindo que se olhasse sem censura. Ela diz: “nossa tenho o
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rosto e olhos muito triste”. Fala das suas qualidades que escrevemos. Retiramos o

espelho. Explicamos a atividade do dia. Ao término diz: “fiz o autorretrato sorrindo

mas sou uma pessoa triste”. Pensa um pouco, “não! Sou uma pessoa alegre”. E

passa batom, faz os óculos e brincos no autorretrato. Cola com cuidado as

qualidades abaixo. Retorno com o espelho. Diz que agora está com a apareça

melhor e pergunta porquê. Digo que ela é uma mulher bonita e ela sorrir. Peço que

vire o espelho e leia. Ela lê e dá um sorriso dizendo: “é verdade, muito verdade,

preciso mudar”. Sai reflexiva e tranquila.

DALIA - Conta que foi passear com a família na roça e foi muito bom. Ao olhar

através da janela sorrir encantada com o passarinho que pousa na árvore e diz que

está lembrando da orquídea que o marido não quis comprar ontem e ela ficou

chateada. Apresentamos a atividade anterior e ela diz que nada mudou. Colocamos

o espelho a sua frente e ela disse somente que é bonita. Falou das suas qualidades

naturalmente. Retiramos o espelho. Explicamos a atividade do dia. Ao término ela

disse: “meu cabelo tá todo pra cima, não gosto assim”. Falamos que ela poderia

mudar se quisesse. Pintou por cima dos fios que havia feito dizendo: “agora

melhorou, vou cortar ele”. Pinta os olhos de verde (ela não tem olhos verdes). Olha

com atenção a atividade e fala: “gosto de batom mas não tenho”. Pinta os lábios de

marrom. Colou os lábios ao contrário mas eu nada falei nem ela percebeu. Olha

mais um pouco e diz: “gosto de perfume e não tenho, nossa! não fiz meus óculos”. E

pinta um óculos vermelho. Entrego as qualidades e leio para que cole abaixo.

Retorno com o espelho. Ela ajeitando o cabelo diz somente: “sou bonita né!” Digo
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que sim. Viro o espelho e leio o que está escrito para ela. Baixa a cabeça pensativa

e fala “verdade”. Sai sorridente.

TEMPO - Diz que passou bem a semana. Ao olhar através da janela respirou fundo

e nada disse. Apresentamos a atividade anterior e ele diz: “o leão tem de ser forte e

conquistar, superar limitações, eu sou um cara que gosta de aprender e superar”.

Colocamos o espelho a sua frente e ele falou: “sou um cara legal”. Falou suas suas

qualidades. Retiramos o espelho. Explicamos a atividade do dia, reforçando que

deveria ser como ele acha que realmente é o seu rosto. Ao término da atividade

disse: “eu uso barba porque representa que eu cresci, que não sou menino mais,

tem que ser como eu sou né?”. Eu digo que sim. Ele fala: “eu tenho cabelo, então

tenho que colocar, mas eu queria ser careca, é mais refrescante, gostoso, mas a

mulher não deixa”. Olha o autorretrato, sorri e diz: “me retratei bem, ficou legal, gosto

da minha rotina de vida sabe”. Entrego as qualidades, ele cola com cuidado. Retorno

com o espelho. Ele coloca seu autorretrato junto do rosto diante do espelho e diz:

“que legal, ficou bem parecido né?”. Concordo com ele. Peço que vire o espelho e

leia. Ele fica sério e pensativo, depois diz: “é, verdade”. Quer levar o autorretrato.

Digo que semana que vem ele leva as três atividades. Ele então sai tranquilo.
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ROSA - Chega triste, relata conflitos com da mãe. Ao olhar através da janela

demonstrou indiferença e nada disse. Apresentamos a atividade anterior e ela diz

que nada mudou. Diante do espelho responde: “sei lá quem sou, não gosto de olhar

no espelho”. Dificuldade de falar as suas qualidades. Retiramos o espelho.

Explicamos a atividade do dia. Pinta o autorretrato desmotivada e diz estar com

sono. Ao término da atividade diz: “odeio ter que agradar as pessoas”. Tem

dificuldades de falar de si mesmo, sempre se refere aos outros quando perguntamos

sobre ela. Entrego as qualidades e peço para colar abaixo, faz com indiferença. Não

retorno com o espelho pois ela não está acessível a ele, porém, viro e peço para ela

ler o que está escrito atrás. Ela lê e nada diz, dá um sorriso triste. Sai reflexiva.

TERRA - Relata conflitos familiares e ofensas do marido. Ao olhar através da janela

respirou fundo e nada disse. Apresentamos a atividade anterior e ela tentou não
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olhar. Diante do espelho ela só fala dos defeitos que tem. Com dificuldade escolhe

as quatro qualidades que guardamos. Retiramos o espelho. Explicamos a atividade

do dia. Ao término da atividade diz: “eu era tão bonita!”. Olha atenta o autorretrato na

sua mão e diz: “tenho que colocar ruga nele, ruga faz parte da vida”. Para e reflete:

“até que eu fiquei bonita pintada”. Olha para mim e diz: “se você se pintasse ficaria

mais bonita”. Digo que não gosto de maquiagem. Ela olha novamente o autorretrato

e fala: “para que ficar bonita por fora se tô sangrando por dentro?”. Para, pensa, e

fala: “A beleza mais bonita tá dentro, o que eu mais queria e que meu marido

gostasse de mim”. Falo palavras de incentivo e motivação. Entrego as qualidades e

peço para colar abaixo. Não retorno com o espelho pois ela já estava com um

diálogo mais otimista, porém, viro o espelho e peço que leia o que está escrito atrás.

Ela lê e dá um sorriso forçado e diz que vai tentar.

3.3.3 – CONSIGNA: COMO EU GOSTARIA DE SER - Essa foi a terceira atividade

dando sequência a proposta anterior. Recebemos o atendido ouvido como foi a

semana que passou. Depois realizamos um exercício de relaxamento respiratório

como forma de desconecta-lo de sua rotina diária. Convidamos então para um

passeio no quintal e fomos junto. Colocamos a música “Trevo de quatro folhas” e

pedimos que fosse andando bem devagar e se quisesse dançando com o embalo da

música. Que não se preocupasse com nada e só sentisse a música e a natureza.

Que ao andar fosse tocando nas árvores e suas folhas. Na última árvore que



55

parasse e conversasse um pouco com ela. Afastei-me deixando o atendido sozinho

com a árvore. Retornamos a sala em silencio e apresentamos as duas atividades

anteriores. Perguntamos se sentia alguma coisa diferente por elas. Após o diálogo,

retiramos as atividades anteriores e oferecemos desenhos de paisagens impressas:

castelo, floresta, cidades, fazendas, sítios, praias. Pedimos que escolhesse onde

gostaria de morar, assim como, recortasse a figura de boneco e roupas (masculino e

feminino), montando através de recorte e colagem uma representação de “como eu

gostaria de ser”. Ressaltamos que deixasse a imaginação livre, que se permitisse

brincar de faz de conta, como por exemplo: poderia ser criança, homem, mulher,

jovem, adulto, o que quisesse, ao término da montagem que pintasse o que criou da

forma que desejasse, com as cores que quisesse. Ao final da atividade pedimos que

falasse o porquê gostaria de viver naquela paisagem; porque fez a escolha daquela

representação de si mesmo e como se sentiu fazendo a atividade. Dessa vez o

atendido levou consigo as três atividades dessa série.

AR - Relata tristeza, ter dormido mal e tido medo. No exercício de respiração diz:

“sempre melhoro com isso”. Faz o passeio no quintal e aos poucos vai balançando o

corpo. De retorno a sala não fala sobre a conversa com a árvore. Apresento as

atividades anteriores. Diz: “a formiga representa ainda a mulher trabalhadeira, não

para”. Respira: “ficar sem atividade é ruim”. Olha o autorretrato: “sinto animo de

continuar olhando para ele, entre os dois a semelhança e o trabalho e a coragem”.

Respira e fala: “a formiga carrega folhas enormes para alimentar as companheiras”.

Faz uma reflexão. Ofereço a atividade do dia. Escolhe o sítio e ser criança de seis

anos. Pinta falando: “se eu pudesse voltar ao passado e ser criança seria tão bom,

escolhi o sítio lembrando do quintal da casa de minha família, um período muito

bom”. Lembro que cada fase da vida tem sua beleza e que se não podemos voltar

ao passado podemos viver o hoje da melhor maneira possível. Ela fala: “lembrei de

uma professora que nunca mais eu vi, gostaria de revê-la”. Pergunto se tem notícias

dela, diz que conhece uns parentes e vai procurar saber. Ao sair diz: “nesse

autorretrato vejo tristeza e isso me incomoda, mas, é o que sinto dentro de mim”.
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DALIA - Chega entristecida, o que não é normal. Diz que sonhou que estava

matando o marido: “não gosto dele, mas não posso sair de casa, se trabalhasse ia

embora”. Relata que teve depressão pós-parto e depois disso ficou doente. Relata o

tratamento que faz com psiquiatra e neurologista que manda tomar remédio e ela

não gosta, mas toma para não passar mal. Tento motivá-la dizendo que permaneça

fazendo o tratamento, e quem sabe no futuro ela não precise de tanto remédio. No

passeio no quintal começa andando desanimada, mas é contagiada pela música e

plantas que tanto gosta, começa a dançar e abraça a árvore com emoção e alegria.

Quando retorna a sala diz que gostou de conversar com a árvore “contei um monte

de coisa pra ela” e ri muito. Ofereço as duas atividades anteriores, ela olha, pensa, e

diz: “são iguais” não dando muita importância. Ofereço os materiais do dia, ela

escolhe a fazenda e ser criança. Vai montando sua atividade em silêncio e

concentrada. Ao término diz: “quando pequena só tinha aquelas bonecas grandes de

feira, mas não gostava delas, tinha vontade de ter uma boneca preta”. Recorta uma

boneca e cola no chão do sítio longe dela dizendo: “pronto”. Olha a atividade e

continua: “queria voltar a ser criança, quando olho o sítio sinto felicidade, nele só

mora eu, os bichos e a boneca”. Sai tranquila com as atividades na mão. Apesar de

ter falado preferir ser criança, faz a representação de uma adolescente.
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LUZ - Chega tranquila e não reclama de conflitos familiares. No passeio no quintal

anda devagar sorrindo mas não dança. Abraça a árvore por um tempo emocionada.

Retorna a sala e diz que não quer falar o que conversou com a árvore. Diante das

atividades anteriores diz: “o passarinho representa a alegria que eu queria ter, ele

está mais alegre hoje, mais alegre que o autorretrato que tem o olhar triste, vejo

muita tristeza nele”. Faz uma pausa olhando o autorretrato e fala: “ela finge que está

sorrindo, mas tem um vazio dentro de si”. Olha as atividades e continua: “mas sabe

que estou melhorando muito, já não sou tão triste, me amo mais agora, quero ficar

bonita pra mim, não é para os outros, é pra mim, tenho pensado muito em mim”.

Escolhe a fazenda e mulher adulta que disse ter 30 anos. Faz a atividade em

silêncio e depois fala: “escolhi esse vestido longo pra ela porque tenho um assim,

tem colar e sandália?”. Mostro onde está e ela corta e cola no desenho cantando:

“eu queria ter na vida simplesmente uma casinha branca...”. Olha para a atividade

com atenção e diz: “mulher elegante”. Faz com o lápis de cor brinco e anel. Fala: “eu

tenho um vestido assim, fui em um casamento com ele um tempo atrás e todo

mundo disse que eu estava linda, me achei o máximo com ele”. Continua

murmurando outras músicas enquanto retoca a pintura. Olha novamente para a

atividade e fala: “me senti uma mulher forte para comandar a fazenda, elegante e

poderosa, trata todos com humildade, viaja muito”. Faz uma pausa, olha para a

atividade anterior e diz: “essa mulher tem a ver com o passarinho, ela voa, é feliz,

vencedora, mas continua humilde, é alegre e bonita.” olha para o autorretrato e diz:

“não gosto dele, ela é feia, mas vai melhorar né?”. Digo que sim, que ela já melhorou

muito. Ela sai tranquila com as atividades na mão.



58

TEMPO - Chega alegre e sorrindo. Faz o passeio no quintal com alegria, porém,

sem dançar. Abraça a árvore e fica um tempo assim. Retorna a sala e diz que não

quer falar. Retorno com as atividades anteriores e ele diz que nada mudou. Ofereço

os materiais da atividade do dia. Ele escolhe a praia e um menino. Enquanto recorta

o menino diz: “não gosto do toque porque parece que tá me apertando, sufocando,

depois a pessoa pode ir embora”. Faz uma pausa e recomeça: “uma pessoa me

magoou, muitas vezes, é como se eu fosse vazio por dentro”. Como se estivesse

falando consigo mesmo diz: “não é ruim”. Depois de algum tempo fala: “porque a

gente tem de ter empatia pelas pessoas?” digo que se colocar no lugar dos outros

faz com que possamos entender melhor o que o outro sente, e assim aceitá-lo como

ele é. Ele concorda balançando a cabeça e começa a pintar. Como sempre altera giz

de cera com lápis de cor. Enquanto pinta fala que: “não ligo muito para mim, sou

normal”. Depois olha para as três atividades diante de si e fala: “gosto mais da praia,

muito bom fazer a praia”. Relata que tem percebido que não está mais tão ansioso e

que está fazendo uma plantação de cebolinha, (sugerimos ele trabalhar com a terra),

diz: “você tem que ir lá pra ver, as cebolinhas estão tão bonitas, pensei que não ia

gostar de plantar, mas estou gostando muito, vou fazer uma horta agora”. E sorrir.

Fica olhando a atividade da praia e fala: “pintei o short de vermelho porque nunca

tive um short vermelho, vou comprar um”. Sai tranquilo com as atividades na mão.

ROSA - Relata conflitos familiares. Faz o relaxamento com os olhos abertos. No

passeio no quintal anda desmotivada e não conversa com a árvore. Retorna a sala e

diante das atividades anteriores diz: “a gata é triste na casa dela e o autorretrato e

alegre na rua”. Muito desmotivada diz: “gostaria de morar sozinha”. Muito a

contragosto escolhe o sítio e uma adolescente. Começa a atividade e passando
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algum tempo já relaxa e pinta com mais atenção. Não escolhe cores clássicas para

os locais como se quisesse mudar a realidade. Com a atividade na mão olha e diz:

“discriminação dos meus pais que não me deixam ter um espaço, sou obrigada a ter

só um quarto, meu pai não me deixa morar sozinha”. Conversamos que os cuidados

de seus familiares se deve as constantes crises convulsivas, quem sabe no futuro

isso se estabilize e ela possa morar sozinha. Sai melhor, porém desanimada.

TERRA - Chega tranquila. Faz o exercício de respiração e diz: “quando estou aqui

esqueço de tudo, até do cigarro, mas quando volto pra casa volta tudo”. Digo que

com o tempo ela vai se fortalecer cada dia mais. Ela diz: “sabe, desde que to vindo

aqui acho que minha memória melhorou, eu já lembro do número do meu telefone,

não lembrava mais”. Digo a ela que estou feliz pela sua conquista e convido para o

passeio no quintal. Ela vai dançando entre as árvores e abraça com força uma

delas. Ao retornar a sala diz que não quer falar do que conversou com a árvore.

Apresento as atividades anteriores. Ela olha o SIFOI e diz: “sinto medo quando olho

para essa onça, ultimamente tenho tido medo, nunca tive medo, agora tô tendo”.

Digo que ela vai vencer tudo isso, que é um processo de aprendizado. Ela olha o

autorretrato e diz: “acho ele lindo, sou linda, é Eu, hoje tá mais parecida comigo, é

idêntica”. Faz uma pausa e fala: “outro dia fiz o que você falou, ao acordar respirar

três vezes bem fundo e dar bom dia para o dia em voz alta, ai apareceu uma mulher

linda com um vestido muito lindo, sorriu e foi embora, eu tava acordada, meu

sentimento diz que é minha filha que morreu criança”. Se emociona. Converso com

ela que aqueles que partiram não se esquecem de nós e que um dia vamos nos

encontrar. Ofereço os materiais do dia. Ela escolhe a praia e uma adolescente. Faz

a atividade concentrada e depois diz: “acho que vou voltar a estudar, pintar é tão
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bom, gosto do sol”. E canta enquanto pinta: “meu carro é vermelho...”. Olha a

atividade e diz: “estou linda de sapato preto e vestido amarelo, porque o sol e

amarelo, horizonte é tudo que o Ser Humano precisa”. Olha as três atividades diante

de si e fala: “o SIFOI é horrível, o autorretrato e lindo e a praia é um horizonte pra

viver, o farol é luz para direção, sinaliza direção, o farol indica que tenho que pensar

em mim”. Escrevo o que ela diz perto do farol. Ela sorrir e vai embora levando suas

atividades. (o SIFOI foi colocado em uma caixinha decorada com trigo e uma perola,

ela não queria levar, falei que ela poderia fazer o que quiser com ele, até mesmo um

enterro) ela me olhou, suspirou e foi embora levando ele.

3.3.4 – CONSIGNA: ESTIMULAR A CRIATIVIDADE - Recebemos o atendido

ouvindo como foi a semana que passou e um exercício de relaxamento respiratório.

Convidamos o atendido para novamente dar uma volta no quintal, porém, agora em

silêncio, observar e acariciar as folhas das árvores. Depois, abraçasse qualquer

árvore e se mantivesse assim, com os olhos fechados por um tempo em silêncio,

sentisse esse abraço, sem falar nada. Fiquei na porte distante do atendido.

Retornamos para dentro da casa em silêncio e depois de acomodados pedimos que

relatasse o que sentiu no passeio no quintal e no abraço na árvore. Apresentei então

um pratinho de isopor e solicitei que por um momento olhasse para ele e as tintas

colocadas a sua frente. Pedi que através de uma pintura com tinta, reproduza no

pratinho o sentimento que está sentindo no momento, porém, não pode ser algo com

forma pronta, tipo uma árvore ou uma casa, que desenhe algo abstrato, que não tem
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forma pronta. Colamos na parede pratinhos pintados de forma abstrata como

modelo, entretanto, orientamos que não podem copiar, e para criar o seu. Que deixe

a imaginação livre. Depois solicitar que fale o que sentiu ao utilizar a tinta, se gostou

ou não e se veio algum sentimento durante a atividade. O objetivo dessa atividade,

foi potencializar a criatividade, para contribuir com uma nova visão do cotidiano. A

partir dessa sessão, todas as atividades serão levadas no mesmo dia pelo atendido.

AR - Relata que passou bem a semana. No passeio no quintal passa a mão em

todas as árvores e abraça emocionada uma. Retorna a sala e diz: “para chegar até

aquela altura a última árvore lutou muito, ela é forte, puxei pra mim essa força,

temos que lutar e não deixar se abater”. Para pensa um pouco e continua: “as vezes

a gente acha que não vai aguentar, mas tem que resistir as ventanias, gostei muito

do abraço que a árvore me deu” e sorrir muito. Ofereço o material do dia e explico a

atividade. Fica querendo fazer todas as linhas da mesma espessura mas não

consegue, acaba pintando dentro. Ao término da atividade relata: “vejo que a vida da

gente é de forma diferente, tem linhas e curvas, o preto representa os períodos

difíceis e as cores os momentos bons”. Olha com atenção o pratinho em sua mão e

diz: “gostei da tinta, nunca tinha pintado, deu desejo de pintar mais, de fazer

artesanato com tinta”. Olha a atividade em sua mão e fala: “é, minha vida tem mais

cor que preto, preciso pensar nisso”. Conversamos sobre os pensamentos otimistas

que nos impulsionam na vida e que precisamos cultivar. Ela concorda e sai tranquila.
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DALIA - Relata que pregou atividade anterior na parede e fica olhando dizendo “sou

eu”. Faz o no passeio no quintal passando a mão nas folhas das árvores,

emocionada abraça uma. Retorna a sala e diz que não quer falar, tem lágrimas nos

olhos. Ofereço o material do dia. Pinta o prato em silêncio e concentrada. Ao término

da atividade relata: “achei bonito, alegre, nunca tinha usado tinta, gostei dela, gosto

do colorido”. Com o pratinho pintado na mão diz: “achei importante pintar, achei que

não ia conseguir”. Respira e continua: “a vida é colorida, gosto do vermelho, rosa,

verde, mas, não gosto do preto, lembra morte”. Conversamos sobre o colorido da

vida que precisa ser vivenciado, que as vezes olhamos muito para o preto e

esquecemos das outras cores. Ela sorriu e concordou com a cabeça. Sai dizendo

que vai comprar tinta pra pintar em casa, que gostou muito de pintar.

LUZ - Relata conflitos familiares. Deprimida e com dores no corpo. No passeio no

quintal anda maquinalmente sem emoção e retorna a sala. Diz que não quer falar,

mas foi bom andar no quintal. Ofereço o material da atividade. Começa tentando

fazer limites com a tinta e não consegue. Começa a pintar então sem preocupação

com forma e se envolve na atividade em silêncio. Ao término da atividade relata: “ao

pintar sem forma gostei muito, nunca tinha pintado antes, acho que vou fazer em

casa, quando cheguei estava com muita dor e sono, sabe que deu uma aliviada”.

Olha o pratinho pintado e diz: “gostei tanto de fazer, não fui muito boa em pintura na

escola, achava que não era pra mim”. Faz uma pausa, pensa e fala: “queria fazer

um curso de pintura na infância e o professor disse que minha mão tremia e eu não

podia, fiquei tão triste”. Se cala entristecida. Digo para ela continuar olhando o
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pratinho e sentir o que ele tem a dizer. Ela me olha e sorrir. Depois de um tempo diz:

“achei bonito, não tem sentido, achava que não tenho dom para nada, acho que

tenho né?”. Eu apenas concordo com a cabeça. Ela continua: “poxa, acho que levo

jeito sim, a tinta é bom para aliviar, me senti melhor, parecia que estava voltando a

ser criança, vou levar pra casa e pregar na parede, gostei tanto!”. Ofereci uma folha

de papel em branco e perguntei: será que no papel é assim também? Ela começa

outra atividade no papel tentando novamente fazer limites mas não consegue. Sorrir

como se entendesse algo e diz: “não olha. É abstrato” e ri muito continuando a

pintar. Digo a ela que se quiser cantar pode, mas não pode falar. Ela diz que não

sabe cantar. Eu fico em silêncio. Depois de um tempo começa a cantar: “deixa a

vida me levar, vida leva eu...”. Ao término da segunda atividade diz: “foi diferente, o

prato tem uma forma redonda é mais fácil”. Pensa olhando o papel e fala: “me senti

bem misturando as cores, sentindo que eu posso fazer mais coisas, aprender

coisas, para mim tudo tinha acabado, mas não, me acho fraca, mas eu não sou, sou

forte, isso me levou além do que eu esperava de mim, se não posso pintar no curso,

posso pintar em casa, eu quero mais, isso tá absorvendo tudo”. Para, pensa e

continua: “tenho que sair disso, quero sair disso, pintando senti que eu tenho poder,

me senti mais livre no papel”. Eu nada mais disse e ela sai tranquila.

TEMPO - Diz que pregou na parece as atividades anteriores e ficou analisando: “o

leão é as dificuldades, o autorretrato sou eu e a praia é um sonho. Ai, tirei tudo e

deixei na parede só o leão pra lembrar que tenho que enfrentar ele”. Faz o passeio

no quintal e passa a mão em todas as folhas e abraça a maior. Retorna a sala e diz:
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“andar devagar é irritante, mas senti um clima de leveza quando toquei as árvores e

quando abracei aquela grandona, senti um movimento de balanço, tipo mãe faz com

bebe, senti que eu estava balançando também, senti muita tranquilidade, legal”.

Ofereço o material do dia. Começa pintando a beira do pratinho de preto tentando

fazer contorno reto e não consegue. Aparentemente não gostou. Pintou então por

dentro de laranja, depois por cima de azul, verde e amarelo, faz uma linha com o

dedo no meio. Ao término da atividade relata: “gostei da tinta, é uma sensação boa,

não ter que se preocupar com o certo, muito legal”. Olhando o pratinho fala: “a tinta

no reflexo parece espelho”. Respira, “esse pratinho significa minha cabeça, as vezes

não consigo pensar direito e o pensamento fica dividido”. Suspira, “me deu vontade

de pintar com os dedos, com a mão, pintar tudo”. Peguei então uma folha de papel

em branco, colei umas tiras de fita crepes aleatoriamente e dei a ele dizendo que

pintasse com os dedos do jeito que quisesse, porém, dentro dos espaços vazios e

cada espaço de uma cor. Ao terminar a atividade que fez em silêncio por solicitação

minha, disse: “com o dedo é melhor, sem delicadeza”. Começou a esfregar um dedo

no outro (ele pegou cada cor com um dedo). É legal disse ele sorrindo. Incentivei a

esfregar uma mão na outra e ele fez sorrindo mais ainda. Depois de algum tempo

pedi que lavasse a mão e voltasse a sala. Tiramos os pedaços de fita crepe junto

com ele que não escondia a ansiedade. Ao aparecer as figuras destaquei o quanto

precisamos da fita crepe para pintar reto, pois nem com pincel seria tão fácil pintar

assim, perguntei então se na vida é assim também, se existem pessoas que são fita

crepe, que colocam limites na gente para o bem. Ele ficou olhando as figuras e

refletindo, disse então: “é verdade, precisamos de fita crepe na vida, minha mãe e

minha mulher são fita crepe” e saiu rindo muito com as atividades na mão.
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ROSA - Relata novos conflitos familiares. Faz o passeio no quintal andando sem

emoção e desmotivada. Retorna a sala e diz que não quer falar. Ofereço o material

do dia. Começa a atividade reclamando da família. Peço que se concentre na

atividade, que não pode falar e lembre de coisas boas. Ela parece aborrecida e diz

que não gosta do silêncio. Pede para colocar uma música. Digo que ela pode cantar

se quiser. Ela diz que prefere a música. Coloco uma música da Enya no celular. Ela

aos poucos se envolve na atividade. Ao término da atividade relata: “a pintura me

trouxe paz, sossego”. Ela aparenta ainda muito desmotivação. Ofereço uma folha de

papel em branco e digo que agora ela pinte com os dedos o que desejar no papel.

Ela me olha desconfiada e diz: “você é doida mesmo e sorrir”. Insisto que pinte com

os dedos. Ela dá apenas uns pingos de tinta no papel. Eu digo: “vamos, coragem,

mistura tudo”. Ela ri e começa a misturar as cores dos pingos do papel. Aos poucos

vai relaxando, ri muito e canta: “deixa a vida me levar, vida leva eu...”. Bate a mão

na tinta e mistura tudo rindo. Conversamos depois que temos de ter coragem para

vivenciar coisas novas na nossa vida. Ela sai tranquila.

TERRA - Chega relatando que deixou o SIFOI na gaveta, não teve coragem de

enterra ele, e diz: “tenho medo, tenho que ter coragem de enterrar ele porque SIFOI

é as coisas ruins que estão dentro de mim”. Conta que a neta falou que o

autorretrato era muito mais bonita do que ela, ai ela respondeu: “o que importa é o

que eu penso, e eu me acho tão bonita quanto ela”. Diz que tem tentado não discutir

com o marido, e essa semana ficou muito emocionada por ele ter dado um abraço e

feito um carinho nela. Faz o passeio no quintal passando a mão em todas as árvores
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e folhas e se emociona, mas, não abraçou nenhuma árvore. Retorna a sala

emocionada, diz que não quer falar. Ofereço o material. Pinta rápido e disse: “ficou

bonito, nunca tinha usado tinta, dá uma sensação boa, de alegria”. Fica olhando o

pratinho por uns instantes e fala: “dá alegria olhar para ele, mas não gostei da tinta

roxa”. Dei então uma folha de papel em branco para ela e pedi que pintasse com o

pincel qualquer coisa que quisesse, porém, que fosse abstrato, já que pintou o

pratinho tão rápido. Ela começa a pintar o papel em silêncio como pedi. Ao término

da atividade relata: “no papel achei feio, lembrou da vida, das idas e vindas, lembrou

coisa ruim do passado, caminhos errados que peguei, atitudes erradas, tudo está

nesse papel, me trouxe raiva e tristeza, o presente e o passado está no papel, não

tenho como tirar, não tô liberta, eles se misturam”. Respira fundo e continua: “o prato

é o futuro, o pratinho vou pendurar na minha cozinha, o papel quero amassar e jogar

no lixo”. Digo a ela que se quiser pode rasgar ele agora. Ela pergunta se pode. Eu

digo que o papel e dela e ela pode fazer o que quiser com ele. Ela começa a rasgar

o papel e falando com raiva: “sai de dentro de min essa raiva, to te destruindo para

mim viver em paz e com saúde, quero me libertar!”. E começa a chorar muito. Fico

em silêncio aguardando. Ela recobra o equilíbrio me dá um abraço e vai embora

sorrindo com o pratinho.

3.3.5 – CONSIGNA: FORTALECER A AUTOESTIMA – Deixamos que o atendido

ao chegar falasse livremente. Depois foi realizado um exercício respiratório e depois

outro de imaginação, com forma de relaxamento. Oferecemos então vários materiais

para a atividade do dia (giz de cera, lápis de cor, cola colorida, tinta, etc.), explicando
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que poderia criar o que desejasse, podendo ser figura, paisagem ou mesmo algo

abstrato, poderia utilizar todos os materiais ou alguns, que escolhesse o que

quisesse. Entretanto, os CANUDOS tinham que estar na atividade de alguma forma,

Pedimos ainda um nome para a atividade. Que deixasse a imaginação livre, que crie

algo que tenha algum significado em sua vida e que lhe traga alegria. Depois solicitei

que falece o que sentiu ao utilizar os materiais, se gostou ou não e se veio algum

sentimento durante a atividade. Essa atividade tem como objetivo fortalecer a

autoestima e contribuir com o autoconhecimento.

AR - Relata que teve muita tristeza com termino do namoro, desanimada.

Conversamos um pouco e ela relaxou. Fez os exercícios iniciais concentrada.

Ofereci os materiais para a atividade. Ela ficou olhando o papel por uns segundos e

os materiais. Escolheu cortar os canudos e colar. Pedi que pensasse em algo alegre

e ela fez uma flor. Ao termino da atividade disse: “gosto mais de colar do que cortar,

preocupa que vai cair longe”. Pensando no que disse continua: “eu tiro por mim, sou

controladora, o relacionamento com a minha filha melhorou tanto depois de não

querer controlar ela mais”. Para e ri. A filha dela tem 23 anos. Permaneço em

silencio, me olha dizendo: “aprendi isso aqui sabe”. E sorrir. Deu o nome para a

atividade de Girassol da Alegria. Conversamos sobre como os pensamentos

otimistas ajudam no enfrentamento do cotidiano e no conhecimento de nós mesmos.

Ao sair falou: “lembrei a orientação de sair sozinha que você falou, mas ainda não

fui, vou ver se consigo ir ao cinema sozinha essa semana”. E sai sorrindo.
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DALIA - Chega dizendo que colocou o pratinho da semana passada na geladeira e

fica olhando: “é bonito, foi eu que fiz”. Diz que abraçou a arvore da casa dela e

gostou muito. Oferecemos os materiais. No começo fez um quadrado com os

canudos e disse: “pronto”. Perguntei se estava bom assim, se não tinha mais nada

pra fazer. Ela olha demoradamente para o quadrado de canudos no papel e

começa a cortar os canudos e colar dentro do quadrado muito concentrada agora.

Fico em silencio. Ficava procurando mais lugar para colar pedacinhos de canudo

dentro do quadrado com muita paciência. Ao termino disse: “achei bonito, trouxe

alegria, calma”. Fica olhando a atividade por alguns segundos e fala: “lembra um

curral, é bom porque os bichinhos estão dentro e eu estou fora”. Sorrir olhando para

a atividade e dá o nome de “Curral Prendendo os Bois Bravos”, e continua:

“prendeu os bichinhos ruins de dentro de mim”. Conversamos como precisamos

acreditar mais em nós mesmo, que temos muito potencial, que ela acredite em si e

no que pode fazer. Ela sorrir e fala: “mulher maravilha”. Rimos muito de como ela

falou isso levantando os braços em sinal de força. Ela sai tranquila.

LUZ - Chega deprimida, não sabe porque veio, não quer fazer atividade nenhuma.

Conversamos sobre o cotidiano, foi relaxando. Perguntei se queria fazer só os

exercícios, ela concordou. Ao termino disse: “é, melhorei, quero fazer a atividade

agora”. Ofereço os materiais. Pegou o lápis de cor e desenhou dois balanços, colou

os canudos como suporte: “são os balanços dos meus netos, quando eles vêm é

momento de alegria, na verdade é um balanço só que tem lá em casa, mas eu quero

fazer dois”. Dá o nome de Momentos de alegria. Pensa por um momento e continua:

“sou uma pessoa que gosta de ajudar, eu acho que amo muito as pessoas e isso me

faz sofrer, sempre ajudei as pessoas, acho bom ser assim, mas estou aprendendo
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que me doei tanto que esgotei, me dei muito e esqueci de mim, no final você acaba

se frustrando”. Para, respira, e continua: “talvez pensando que vai ter uma troca”.

Nova pausa, eu fico em silencio. Ela diz: “fiquei esse tempo todo cega, não diz o

ditado que quem não aprende pelo amor aprende pela dor?”. Fica olhando o papel.

Eu permaneço em silêncio. Ela fala: “fiquei chocada com algumas pessoas, sei que

tenho que trabalhar isso em mim, me frustrei muito, quando eu estava no fundo do

poço as pessoas se afastaram, pra mim tudo é uma bobeira, não vejo nem TV que

gostava”. Percebi que ela precisava de uma pausa e ofereci uma folha de papel em

branco solicitando que escolhesse um lápis de cor. Escolheu amarelo. Pedi que

colocasse o lápis no centro do papel e fosse fazendo um caracol dizendo: “Luz ajuda

as pessoas”. Ela me olhou com estranheza. Incentivei a fazer. Ela começa e vai

falando a princípio de forma automática, depois coloca ênfase na voz até o fim da

folha. Antes de ela terminar eu falei: pare, e não tire o lápis do papel. Agora volte

sobre as linhas que fez até o centro dizendo: “Luz cuida de Luz”. Ela sorriu como se

entendesse o que eu estava querendo dizer e foi fazendo as linhas por cima e

falando a frase concentrada. Ao termino sorriu e disse: “estou melhor, entendi,

preciso cuidar melhor de mim e não dar tanta importância ao que os outros fazem”.

Suspira e fala: “cuidar de mim”. Conversamos como não podemos mudar os outros,

mas podemos mudar a nós mesmo. Sugeri que ela comprasse um presente pra ela.

Ela sorriu e falou ao sair: “vou comprar mesmo, eu mereço”.
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TEMPO - Relata que está se sentindo mais calmo e tentando controlar a ansiedade.

Faz os exercícios. Ofereço os materiais. Ele começa pintando com giz de cera,

depois balança a cabeça como insatisfeito e passa tinta por cima com os dedos por

uns alguns minutos. No fim, corta os canudos em pedacinhos pequenos e joga por

cima e com cola colorida faz umas linhas circulares. Diz que não quer dar um nome

para a atividade. Fica olhando a atividade com atenção: “gosto da tinta, gosto das

cores misturadas”. Pensa mais um pouco: “parece meu celebro quando não consigo

colocar tudo em ordem, é como minha cabeça tivesse cores sabe?”. Digo que sim.

Ele continua: “ao mesmo tempo que é muita coisa para absorver é teste para minha

inteligência, tenho que colocar um pontinho no outro para não ficar maluco”. Fico em

silencio. Ele olhando a atividade, suspira: “os canudos picados são as partes

pesadas, os problemas de ser adulto, é chato ser adulto, tem preconceito”. Faz nova

pausa: “é bom extravasar sem saber se tá bonito ou alguém regulando, é uma

sensação de estar aliviado, não tem que ser desse ou daquele jeito, eu posso ser eu

e não o que as pessoas querem que eu seja”. Respira e fala: “dizem que eu tenho

que fazer o que os outros fazem”. Se emocionou, fico em silencio. Olha a atividade e

diz: “não quero levar isso”. Eu digo tudo bem, vou guardar, se você quiser depois

você leva. Tira uma foto no celular e pediu que guardasse. Saiu pensativo.

ROSA - Relata que saiu muito em paz da última sessão e diz: “pena que depois

volta tudo de novo”. Digo que aos poucos os momentos de paz podem ir

aumentando se ela lutar por isso. Ela sorrir um pouco desacreditada e reclama da

mãe. Faz os exercícios de olhos aberto, não aceita fechar, diz que fica tonta e eu

respeito. Ofereço os materiais da atividade. Ela passa cola no papel todo de uma

vez só e começa a colar os canudos. Pinta a lateral que sobrou com tinta misturando



71

cores. Ao termino peço que dê um nome para sua atividade, ela diz que não quer.

Ela fica olhando a atividade em silencio e começa a chorar dizendo: “lembra os

desenhos que meu filho fazia na escola quando era pequeno”. Chora. Hoje chorou

muito e deixei-a extravasar em silencio. Quando se controlou disse: “ficou bonito,

estou sentindo uma paz tão boa”. Conversamos um pouco sobre como precisamos

enfrentar as questões da vida com otimismo e ela se foi com a atividade na mão e

os olhos ainda marejados de lagrimas.

TERRA - Relata que teve uma semana difícil com o marido e teve vontade de se

matar. Conversamos um pouco sobre coisa do cotidiano para distrair e convidamos

para os exercícios. Ao termino diz: “na imaginação vi um cachorro preto perto de

uma arvore cinzenta, eu tinha nas mãos flores de laranja, depois vi uma cerca de

arame, forcei e passei por ela chegando ao portão de minha casa”. Conversamos

sobre o que imaginamos e acreditamos e como as vezes se transformam em

imagens que nos atormentam. Ela concordou e diz que entendeu que precisa pensar

mais positivo. Ofereci os materiais da atividade. Ela olha os materiais e diz: “não sei

o que fazer, o que faço?”. Digo que a decisão e sempre dela, que ela deixe a

imaginação livre, que não se importe com bonito ou certo, que simplesmente deixe

acontecer, que faça algo que lhe traga alegria. Ela começa a colar os canudos faz a

representação de uma casa. Ao termino diz que chama Sol e Lua. Olha a atividade e

fala: “é uma quitinete, tem grama e eu na varanda olhando o sol, me sinto tão bem

fazendo isso lá em casa”. Olha a atividade e fala: “queria ter uma quitinete só pra

mim e um grande amor de mente e coração limpo, tem dois meses que peço a Deus

que mude meu marido”. Emocionou-se, eu fico em silencio. Ela fala: “a figura me

trouxe a lembrança da casa do meu pai que não tinha luxo, mas tinha alegria,
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lembra muito, vê, estou com a mão estendida para o sol”. Respira, faz uma pausa e

diz: “incomoda cortar os canudos”. Perguntei por quê. Ela disse que não sabe, mas

abaixou a cabeça e pediu para ir ao banheiro. No retorno tinha os olhos úmidos, mas

disfarçou com um sorriso. Eu nada disse. Dei um abraço nela e ela se foi pensativa.

3.3.6 – CONSIGNA: ERRAR É PERMITIDO – essa atividade tem como objetivo
proporcionar ao atendido através de atividade criativa em Arteterapia o

entendimento de que “cometer erros” também é um processo de aprendizagem e

amadurecimento para o fortalecimento da autoestima. Como sempre, recebemos o

atendido deixado que falasse como foi a semana, pois entendemos que ele precisa

desse momento para extravasar emoções através da fala. Depois realizamos um

exercício de relaxamento respiratório para que ele possa se desconectar um pouco

dos conflitos vivenciados. Ao dar início a atividade, lembramos ao atendido que

agora ele não poderia mais falar e que ele não sairia do local onde estava, porém,

seus olhos seriam vendados. Colocamos diante dele papel e em sua mão um lápis,

solicitando que deixasse sua mão livre no papel, que riscasse da forma que

desejasse, que não se importasse com nada, que não tivesse pressa, que tentasse

não pensar em nada, somente deixasse sua mão riscar o papel. Se tiver dificuldade

de não pensar em nada pensasse nas ondas do mar, indo e vindo. Que quando

desejasse poderia parar, pois eu não interromperia. Ao término, retirei a venda e

pedi que olhasse o que produziu, que sentisse se algo despertava dentro dele, se

consegue ver algum significado ou figura no papel. Depois informei que se quisesse,

poderia completar da forma que desejar seu desenho ou deixá-lo assim mesmo,

porém, somente acrescentando, não poderia tirar nada. Coloquei diante dele então
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tinta de pintar com os dedos e pedi que colorisse sua produção do jeito que desejar,

entretanto, só tem a tinta de pintura com os dedos. Solicitamos que faça a atividade

em silêncio e bem devagar, frisamos que não é para ficar bonito, mas que tenha um

bom significado. Que deixe a imaginação livre. Depois solicitei que fale o que sentiu

ao realizar a atividade, se gostou ou não, e se veio algum sentimento.

AR - Relata que procurou o namorado para uma conversa direta e acabaram de vez.

Se sentiu aliviada. Diz está tentando superar. Que sua relação com a filha está cada

vez melhor e fica feliz com isso dizendo: “antes da terapia o diálogo era restrito e

muita briga, voltamos a ser amigas”. Digo que fico feliz por elas. Após o exercício

respiratório diz: “sempre me sinto melhor depois desse exercício”. Lembro que ela

pode fazer em casa. Vendamos seus olhos e pedimos silêncio. Colocamos o papel e

o lápis para a atividade e orientamos. Ao término pedi que olhasse o que produziu e

falasse como foi fazer. Diz: “tentei fazer o desenho da família mas ficou horrível,

escrever sem ver e ruim, estamos acostumados a fazer do jeito certo, escrever torto

é feio”. Conversamos sobre o que é certo e errado. Ela depois da conversa diz:

“minha família é meu tesouro, vejo nesse desenho minha preocupação com eles”.

Faz a pintura com o dedo e ao fim fala: “o lápis e o pincel a gente sabe como usar

direito, mas não gostei dessa tinta de dedo, seca rápido e não tem como pintar

direito, queria fazer o certo e tava fazendo errado”. Dei outra folha de papel em

branco e disse que deixasse o errado acontecer. Ela me olhou desconfiada. Falei

que permitisse soltar a imaginação, que liberasse sua mente do “correto”. Ela

começa a fazer e se envolve na pintura. Depois diz: “o sentimento que vem olhando

isso é um A de cabeça pra baixo”. Ela fez um A bem no meio do desenho de cabeça

pra baixo. Fica olhando e diz: “é o A do meu nome”. Diz que a mão suja deu aflição

e pede para lavar. Volta e diz: “gostei mais do primeiro, o segundo é sem forma, sem

noção, o primeiro a gente sabe o que tá fazendo”. Para, pensa olhando para os dois

e diz: “eu não me permito perder o controle”. Conversamos que todos nós erramos

nessa vida e que precisamos aceitar não ter sempre o controle de tudo. Ela pensa

por uns minutos e fala: “errar, momento de reflexão então”. Eu acrescento: “e não de

culpa”. Ela diz: “nossa que frase legal, errar é momento de reflexão e não de culpa,

vou escrever para não esquecer isso”. E sai sorrindo.
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DALIA - Relata que foi passear com a família. Informamos que vendaríamos seus

olhos, ela concorda. Colocamos o papel e lápis na sua mão. Apesar de não saber

escrever diz: “é muito ruim escrever sem ver, não gostei”. Deseja completar o

desenho onde ficou vazio e fala: “trás um sentimento de que parece com letras”. A

tinta não permite que ela pinte respeitando a linha e ela diz: “não gostei disso,

peguei no preto por acaso, não gosto dessa cor”. Olha atenta a atividade e fala: “é

ruim errar, fica feio”. Pensa um pouco e diz: “mas não ficou feio, nem vi que molhei o

dedo nessa tinta preta”. Ela fez somente um pingo de tinta preta no papel, mas isso

incomodou muito. Conversamos sobre isso. Ela diz que preto é morte e não gosta.

Eu digo que preto e somente uma cor. Ela diz “e, mas lembra morte”. Perguntei se

tem medo da morte. Ela abaixou a cabeça mexendo na unha e não respondeu. Dei

uma folha de papel em branco para ela e pedi que pintasse de novo com os dedos,

que ela faça o errado. Ela pega o lápis para desenhar. Digo que só pode pegar a

tinta, que deixe acontecer qualquer coisa, que sinta a tinta. Ela tenta fazer listas

arrumadas mas não consegue e diz: “gosto de tudo arrumado, limpo, olha como está

minha mão?”. Eu digo que está linda colorida. Ela sorrir e diz: “eu gostei de fazer

mais o segundo porque fiz as linhas, se misturar fica feito”. Conversamos sobre o

que é certo e errado. Ela ouviu e somente sorriu dizendo: “vou pensar nisso”.

LUZ - Relata que sonhava muito com seu irmão falecido e que agora não sonha

mais. Diz que encontrou o outro irmão que tinha desavenças com ele: “tive a

coragem de ter uma conversa franca e direta com ele, sai rindo e leve, tô aliviada”.

Vendo seus olhos e coloco o lápis em sua mão. Ela rabisca o papel murmurando

algo, porém, tenta fazer uma paisagem. Ao término diz: “to com vergonha de tirar a

venda e ver o que eu fiz”. Digo que ela fez arte. Ela olha sua atividade e completa

algumas linhas dizendo: “lembra minha infância, eu fazia muito esse desenho, era

meu sonho ter uma casa para morar, hoje eu tenho”. Ofereço a tinta de dedo e as

orientações. Ela se encanta com a tinta esfregando os dedos bem devagar,

pergunta: “como é pintar o certo sem conseguir?”. Pergunto o que é o certo? Ela ri e

diz: “é, o que é o certo?”. Olha a atividade e fala: “me senti uma princesa, mexer

com tinta na mão e muito bom, ficou bonito, gostei, não saiu perfeito do jeito que eu

imaginava, pintar com os dedos é difícil”. Para olha a atividade: “se não consigo

fazer o certo não desisto, mas fazer o errado é tentar acertar né?”. Digo que sim,
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aprendemos com nossos erros. Ela fala: “acho que vou compra tinta para melecar o

papel em casa”. Dei uma folha de papel em branco e falei, faça o que quiser, o que

sentir vontade, se dê o direito de errar. Ela pinta com alegria e mistura as cores.

Quando acaba fala: “tô sentindo um sentimento de que tudo que é passado tá

ficando pra trás, achei lindo o que fiz, fiquei tão livre, me senti uma pintora”. Olha as

duas atividades e fala: “no primeiro me senti presa porque queria pintar direito e não

conseguia controlar a tinta, no segundo me dei o direito de errar, é uma sensação

tão boa, olha! É um Picasso!”. E ri muito. Depois diz: “quero mais, sabe que tô mais

alegre de uns tempos pra cá, não queria comer, me sentia feia, ridícula, achava que

eu não sabia fazer nada, agora tô forte, me sentindo bem, as vezes fico mal, mas já

tenho vontade de fazer a unha, passear, comprar roupas, alguma coisa mudou

dentro de mim”. Faz uma pausa, eu fico em silêncio. Ela continua: “sabe, tinha um

sonho de colocar um portão lá em casa há muito tempo, mas não fazia, sabe que

essa semana coloquei o portão”. Conversamos um pouco sobre ter coragem para

errar e aprender e ela saiu sorrindo.

TEMPO - Relata que passou bem a semana. Aceita a venda e faz a atividade

tranquilo. Ao final diz: “é estranho escrever sem ver, é legal uma nova experiência,

esses momentos que tô aqui eu posso ser eu, é muito bom”. Ofereço as tintas de

dedo e orientações. Ele faz a atividade concentrado, no começo tenta respeitar as

linhas, quando viu que não ia conseguir pintou tudo por cima e sorria como criança.

Quando terminou perguntei séria: “Cadê as linhas?” ele respondeu: “não sei, fui

viajando com a tinta, indo, e sei lá das linhas”. E riu muito. Depois tentando se

justificar disse: “todos nós cometemos erros, se for um erro que mereço escuto

Segunda atividade
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calado, mas olha só, não ia dar para respeitar as linhas, eram muito pequenas”.

Conversamos sobre o que é o certo e o errado e como as vezes precisamos

respeitar as linhas. Dei uma folha em branco para ele e disse que agora não tinha

linha, poderia fazer um desenho ou que quisesse com a tinta e o papel. Ele disse:

“desenho não! É bom mexer com a tinta, parece que tô livre”. Quando acabou falou:

“ficou bonito, parece molho de barbecue que eu derramei em algum tapete, é um

sentimento de comida, não sei porque”. Olha as duas atividades de fala: “tenho fome

de aprendizado, aprender é bom, não gosto do branco, só uso quando sou

obrigado”. Sugerir umas pintinhas brancas pra provocar. Ele falou: “vai estragar o

desenho, gosto do preto que demonstra ser forte, cores claras demonstram

fraqueza, a gente fica vulnerável”. Para, pensa, olha as duas atividades na sua

frente e diz: “senti melhor fazendo o primeiro sem respeitar as linhas, o segundo

apesar de não ter linha minha mente ficou pensando nelas”. Antes que eu pudesse

tirar uma foto ele juntou as duas folhas pintadas e disse: “agora ficou mais legal,

junto e diferente, é igual casal, quando misturando o colorido é mais bonito”. Rimos

muito da sua atitude e ele lavou a mão e foi feliz com suas atividades.

ROSA - Relata saudade do filho falecido e conflitos familiares. Faz o exercício de

olhos abertos. Não permite vendar os olhos, então peço que coloque o braço nos

olhos e não olhe o que está fazendo. Ela risca o papel desmotivada. Quando olha

diz: “vê só quanto rabisco”. Ofereço a tinta de dedo e peço para pintar dentro das

linhas. Ela me olha e fala: “cê tá brincando, eu vou pintar com os dedos?”. Digo que

sim. Ela suspira e começa e pintar. Ao término diz: “não gostei de fazer isso, não

gosto de errar, é ruim não poder respeitar as linhas, ficou esquisito”. Ofereço uma

folha de papel em branco e ela pergunta: “é pra pintar de novo com os dedos?” digo

que sim, mas que agora ela não tem linha pra respeitar, que libere sua emoção. Ela

então dá alguns pingos de tinta no papel e diz que tá bom assim. Ela usou um dedo
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para cada cor de tinta. Fica olhando sua mão, sorrir e diz: “se minha mãe visse isso,

sabe que ela disse que o trabalho da semana passada com canudos estava feito”.

Falei que o que importa e o que ela sente e o que a atividade representa para ela.

Sorrir entristecida e fala: “aqui é ser criança de novo, o que eu não fui, sofri muito

abuso na infância você sabe, minha doença começou aos 12 anos”. Pede para ir ao

banheiro lavar as mãos. Na volta observo que tem os olhos de quem chorou muito.

Nada comento. Ela tenta sorrir e vai embora com suas atividades.

TERRA - Relata que esteve pensando essa semana: “será que vale a pena

continuar lutando por essa migalha de amor?”. Pedi que repetisse o que disse. Ela o

fez. Pedi que repetisse de novo. Ela me olhou e repetiu. Respondi que só ela é

quem pode responder isso. Ela suspirou e concordou. Vendo seu olhos e lhe dou o

lápis para a atividade. Ela faz com atenção. Deseja completar as linhas, quer fazer

um desenho. Ao término olha diz: “tá igual minha vida bagunçada, nascer é difícil,

viver é complicado e morrer é prejuízo, esse desenho reflete a minha vida de altos e

baixos, essa gota do lado é a gota do saco que tá cheio de lágrimas, essa gota é um

saco estourando, é uma lágrima branca”. Digo a ela que agora vamos fazer outra

atividade e dou uma folha em branco pra ela fazer o que quiser do jeito que quiser.

Ela começa a pintar com os dedos, de repente começa a sorrir. Ao terminar fala:

“pintar bagunçando diverte a mente, não dá pra pensar em coisa ruim, as cores vão

entrando na cabeça e dando leveza”. Fica olhando a segunda atividade e fala:

“pintar melhorou minha cabeça sabe, não é bagunçado, é bonito o colorido”.

Conversamos um pouco sobre o que é certo e errado e como as vezes precisamos

das linhas na nossa vida. Ela concorda e fala que já não está mais tão pesada de

quando chegou, “estou mais leve, queria poder voar”. Digo pra ela: “voa águia, voa”.

E ela bate os braços por instantes como estivesse voando, ri muito e sai tranquila.
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3.3.7 – CONSIGNA: ATENÇÃO PLENA – essa atividade teve o objetivo, oportunizar

através de atividade criativa em Arteterapia, o exercício da atenção plena, como

forma de fortalecimento do autoconhecimento. Recebemos o atendido deixado que

falasse livremente como foi a semana. Depois informamos que hoje vamos trabalhar

com a Atenção Plena, explicados o que seja isso (é simplesmente observar o
presente, notar o que se passa no aqui e no agora, nas emoções que estamos
sentindo no nosso corpo. É prestar atenção somente no momento presente
que vivenciamos). Solicitamos que fechasse os olhos e realizamos três exercícios

de atenção plena: 1º exercício - pedimos que em silêncio tente não pensar em nada,

que se concentre na sua respiração, no movimento de inspirar e expirar, se algum

pensamento vier a cabeça que tente retornar a não pensar em mais nada, só na sua

respiração. Após alguns minutos passamos para o 2º exercício - Ainda de olhos

fechados e em silêncio, tente ouvir os sons que estão ao seu redor, que se

concentre em apenas ouvir, esvazie sua mente e ouça os sons. Ao término de

alguns minutos passamos para o 3º exercício – pedimos que ainda em silêncio, abra

os olhos e observe sem tocar, o objeto a sua frente, que tente não tirar os olhos

dele, preste atenção na sua cor, forma, tamanho, textura, contornos. Retiramos o

objeto depois de alguns minutos e questionamos se sentiu algo que pudesse relatar

sobre os três exercícios. Informamos que iriamos para outra atividade, solicitando

novamente silêncio. Colocamos diante dele uma folha de papel branco e uma pasta

com vários papéis coloridos cortados em pedacinhos. Pedimos que colasse os

pedacinhos de papel na folha de forma que desejar, que não tivesse pressa, que

sentisse onde deveria colar cada uma, que alguns são parecidos, outros iguais e

outros muitos diferentes, que escolhesse os que fosse utilizar livremente, que não

pensasse muito, que deixasse a intuição agir, entretanto, que cobrisse toda a folha

com a colagem, que poderia colar um pedacinho por cima do outro ou não. Ao

terminar retirei a pasta com os pedacinhos de papéis cortados e dei outra com

diversas figuras grandes e pequenas pedindo que agora escolhesse as figuras, sem

pressa, para colar em cima dos pedacinhos, que poderia construir uma paisagem,

contar uma história ou colar as figuras aleatoriamente. Ao término do trabalho

conversamos sobre o que sentiu ao colar os pedacinhos e as figuras, se o que fez

tinha algum significado para ele, se gostou ou não, e se veio algum sentimento.
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AR - Relata que as sessões estão ajudando muito. Diz que: “o exercício de

relaxamento inicial esvazia a mente e me traz uma paz tão grande”. Faz os

exercícios de atenção plena e fala: “a gente não consegue fazer isso no dia a dia,

consegui ouvir o canto dos pássaros, senti o cheiro do meu namorado que terminou

comigo, mas, estou bem, não senti nada ao observar o objeto”. Conversamos um

pouco sobre essas sensações, de como precisamos observar o nosso aqui e agora

e como tanta coisa passa sem que percebemos em nossa vida. Passamos para

próxima atividade. Ela faz a colagem em silêncio e atenciosa ao que fazia. Ao

término diz: “vejo nesses papéis picados a representação da nossa vida, temos

momentos abstratos e tem outros com formas, alguns com alegria ou não, sol ou

não”. Deixo que ela analise os papéis colados na folha livremente, quando termina a

reflexão ofereço a outra pasta com figuras. Ela analisa com atenção as figuras e

escolhe (avião, praia, família) dizendo: “as figuras por cima trouxe otimismo,

perceptiva, significa que já viajei muito, mas, hoje não mais”. Pensa e diz: “a praia

era onde íamos muito quando criança, deu saudades”. Nova pausa, diz: deu vontade

de viajar de novo”. Digo que isso e muito bom e que ela faça mesmo. Ela

observando a atividade fala: “os pedacinhos são questões da vida e as figuras os

desejos, vou pensar nisso”. E sai tranquila.

DALIA - Relata que tem se sentido muito bem. Sobre o exercício de atenção plena

diz: “no exercício de relaxamento pensei só na respiração, não ouvi nada nem

cheiro, quando olhei o objeto queria pegar nele, queria colocar a mão nele, apertar,

não gostei de ficar só olhando”. Conversamos um pouco sobre a necessidade de

observar as sensações através de todos os sentidos que temos pois a vida acontece

no hoje e nem sempre o percebemos. Ela ficou calada refletindo. Passamos para
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próxima atividade. Ela faz a colagem em silêncio e atenciosa ao que fazia, tenta

montar um desenho com os pedacinhos de papel no início e não consegue e diz:

“vai ficar feio tudo misturado”. Digo que tente, incentivo ela a se arriscar no diferente.

Começa a se incomodar com o dedo sujo de cola, limpando a cada pedacinho,

depois vai se esquecendo disso, muito concentrada começa a colar pedacinho de

papel em cima de outros pedacinhos. Ao término diz: “sensação boa, achei bom,

parece que a gente tá colando algo em cima de algo”. E ri muito. Observa a folha.

Fico em silêncio. Ela diz: “sentimento bom de pensar só na colagem, traz paz e

tranquilidade”. Ofereço as figuras. Ela escolhe somente a figura de uma mulher

(Glorinha Kalil), e cola bem no meio dizendo: “eu sou assim, bonita e chic, esse é

meu presente”. Sai sorrindo com a folha na mão.

LUZ - Relata que tem conversado mais com o marido e que está sentindo-se melhor,

diz que busca entender e aceitar que agora ela precisa olhar para ela. No exercício

inicial de respiração diz: “me sinto bem melhor com esses exercícios, dá vigor e

relaxa”. Sorrir do que fala perguntando se tá doida. Digo que não, que cada pessoa

sente de uma forma, que fique tranquila. No de atenção plena diz que não sentiu

nada. Conversamos sobre como precisamos observar o nosso “aqui e agora” e

como tanta coisa passa sem que percebemos em nossa vida. Ela concorda dizendo

“ficamos muito presas ao passado e isso é ruim”. Faz a colagem, enquanto cola os

pedacinhos murmura uma música, escolhe com calma e cola com cuidado. Ao

término diz: “vou ficar aqui colando esses pedacinhos de papel o dia todo, é gostoso,

deixa a gente leve, suave, achei que ficou bonito, tava procurando uma figura de

uma mulher e um menino, pensei, que legal, achei”. Ela encontrou uma pequena

figura e colou no canto. Ofereço então as figuras. Escolhe (navio, leão, mulher)

dizendo: “gostei de colar os pedacinhos, as figuras bati o olho e escolhi, a figura do

navio e minha vontade de viajar, tenho vontade de fazer, fico só vendo na TV”.

Olhando para o papel, fala: “o leão é o pôr do sol mostra a figura de uma pessoa

forte que eu quero ser, ou melhor, voltar a ser esse leão, que um dia viveu dentro de

mim, já passei muitas dificuldades, quero voltar a ser esse leão”. Pensa um pouco:

“a moça tá lendo a bíblia, me chamou a atenção que preciso voltar a pensar mais

em Deus”. Faz uma pausa e retoma: “É o que eu quero, voltar a ser uma leoa, me

aproximar mais de Deus e viajar também”. Nova pausa: “tenho que abrir a porta do

meu coração, eu me afastei de Deus, esse vazio que eu sinto quando ia na igreja
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era preenchido”. Motivo ela a retornar a igreja dizendo a importância da vivência

espiritual tem na nossa saúde física e emocional. Sai emocionada.

TEMPO - Relata que está bem mas brigou com a esposa que jogou fora uma

atividade sua que estava na parede. Faz o exercício de respiração e vai ficando

mais calmo. No exercício de atenção plena, relata que ouviu o barulho de conversa

na rua, sentiu cheiro ruim de remédio e ao olhar o objeto não sentiu nada, nem

vontade de tocar também. Não existia cheiro de remédio no ar. Conversamos sobre

a necessidade de observar o nosso aqui e agora, das coisas que passam no dia a

dia sem que percebemos. Ele concorda e diz que é muito distraído com isso.

Ofereço a pasta com os pedacinhos de papel picado e ele começa a colar na folha

com muita atenção e calma, mas, deixando algumas pontas soltas. Ao término

pergunto porque as pontas estão soltas. Ele diz: “deixei algum pedacinhos de papel

com as pontas soltas porque o bom da vida é ser solto”. E ri muito. Completa

dizendo: “lembra infância, não precisava ficar se preocupando com nada, com o

fazer certo, legal”. Ofereço então as figuras. Escolhe um avião pequeno e demonstra

desagrado, troca por um maior e cola no meio da folha por cima dos pedacinhos.

Pergunto se ele gosta de colar. Responde que: “é um pouco chato, perde muito

tempo, mas é legal, traz sentimento bom, mas não é como a tinta, gosto da tinta”.

Pergunto qual o significado tem o avião. Ele responde: “o avião é meu desejo de

andar de avião, nunca andei, mas ainda vou”. Conversamos sobre sonhos e

realizações que precisamos acreditar que vamos conseguir. Ele vai embora sorrindo.
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ROSA - Chegou calma sem reclamações. Não fecha os olhos para o exercício de

relaxamento. Faz o exercício de atenção plena e no fim diz que sou doida e faço

coisas doidas. Quando peço para fazer a colagem dos pedacinhos de papel na folha

inicia a contragosto, mas com o passar do tempo vai se envolvendo com a colagem.

Ao término fala: “ficou parecendo um quadro de cabeça pra baixo”. E ri muito do que

fez. Busquei conversar sobre como precisamos observar o nosso aqui e agora,

como tanta coisa passa sem que percebemos em nossa vida, mas, ela não deu

muita importância. Ofereço então as figuras. Escolhe rápido quatro (uma mulher

oferecendo comida a outra. Uma mulher com uma criança na praia. Turma de

amigos na praia. Mulher trabalhando). Cola no papel dizendo: “o primeiro é o dia que

minha mãe faz comida e traz na cama pra mim, a comida dela é boa; a segunda na

praia é o dia com os amigos, mas saio mais a noite com os amigos; a terceira dessa

mulher com um filho é o que eu queria passar com meu filho”. Se emociona. Filho

faleceu recentemente. Fico em silêncio, continua: “sabe, eu só fui uma vez sozinha

na praia com ele, minha família tinha medo de eu passar mal e nunca deixava,

sempre ia alguém junto”. Faz uma respiração profunda e fala: “a quarta foto e de

uma mulher, parece uma mulher triste, presa em casa, não sou eu, é minha irmã

que tem de tudo e nunca é feliz, gosto dela, conversamos sobre felicidade, do que

ela tem e eu não tenho, mas ela não entende”. Faz um silêncio de alguns minutos e

diz: “a minha felicidade tá em mim quando sou boa e de ter minha família também,

né?”. Tento motivá-la dizendo que ela é uma mulher inteligente e sensível e que vai

vencer tudo isso com o tempo, que não desista. Ela sai tranquila e pensativa.
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TERRA - Relata conflitos familiares e marido agressivo. Diz não está brigando com

ele mais, tentando deixar ele de lado, mas quando não dá, ela grita com ele. Ela

vivia oprimida e não reagia, diz que ele não bate dela mais. No exercício de

respiração: “esqueço até que existo, é como se eu estivesse longe. No de atenção

plena fala: “Senti o cheiro de minha filha que morreu, você pode não acreditar, mas

eu vi ela, eu peguei ela no colo e coloquei no berço e ela me olhou e dormiu, o vento

balançava as árvores”. Emociona-se e faz uma pausa, volta a falar: “ouvi aqui dentro

da minha cabeça o choro dela, ela tinha oito meses quando morreu, é como se eu

estivesse vendo ela, eu acho que não fiz tudo que podia por ela”. Chora. Converso

com ela dizendo que não temos o controle da vida e da morte, e que, com certeza,

ela fez sim tudo que podia. Que ela não se sinta culpada por isso, não estava no

controle dela. Ela respira e silencia. Ofereço os pedacinhos de papel para a colagem

e ela começa com muita pressa, de qualquer jeito, peço que tenha calma. Ela então

começa a colagem com mais atenção. Ela então fala: “a colagem fez esquecer por

uns minutos de tudo, ia colando, pensando que lado colar, ficou legal, colorido,

agora que posso comprar o que quiser pra comer não posso comer qualquer

comida”. Conversamos sobre a necessidade de observar o nosso aqui e agora, no

dia a dia. Ela diz que pensa muito no passado e no presente também, na vida que

tem. Pergunto se ela entende que o futuro depende do presente, ela diz que sim,

mas é difícil pensar em futuro. Ofereço as figuras. Escolhe a figura do leão e vai

colar no meio da folha, tira e devolve pra pasta, olha e pega a figura do leão de novo

dizendo: “não, não quero ser leão, ele é bravo, eu não quero mais isso”. Porém cola

ele assim mesmo e pega a figura de uma mulher (Glorinha Kalil) cola ao lado e fala:

“é eu, linda, adoro o pôr do sol, sonho acordar em um hotel de luxo, deitada em uma

rede numa ilha”. Pergunto o que deu mais prazer colar os pedacinhos ou a figura.

Ela responde: “os pedacinhos são os pedaços do passado a figura são o presente”.

Sai tranquila. Observação: o pôr do sol que ela diz adorar estava no leão.

3.3.8 – CONSIGNA: MUDAR É NECESSÁRIO – essa atividade teve como objetivo

refletir com o atendido, através de atividade criativa em Arteterapia, sobre as

mudanças que ocorrem naturalmente na nossa vida, e, como a busca pelo nosso

autoconhecimento é necessária no enfrentamento dessas mudanças. Recebemos o

atendido ouvindo como foi a semana. Depois solicitamos que fechasse os olhos e
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realizamos um exercício de respiração para aliviar a tensão. Conversamos um pouco

como o tempo muda (inverno, verão, primavera e outono) como forma de começar a

pensar em mudanças. Colocamos diante dele um pratinho descartável, pedacinhos

de EVA de três cores e cola. Pedimos que colasse o EVA no pratinho como

desejasse, porém que formasse uma imagem/figura que tivesse algum significado

em sua vida. Que não tivesse pressa e deixasse a intuição agir. Ao término

conversamos sobre o que sentiu ao colar os pedacinhos e se tinha algum significado

para ele, se gostou ou não, e se veio algum sentimento. Para a segunda atividade

demos um porta retrato sem a foto e vários materiais (cola colorida, fitas, perolas,

várias cores de purpurina, EVA de várias cores para cortar, tintas). Pedimos que o

decorasse como desejar, que pensasse que ali ficaria uma foto muito importante.

Após termino da atividade, informamos que iríamos vendar seus olhos, mas o

atendido não sairia da cadeira. Solicitamos então que repetisse em voz alta o que

íamos dizendo (eu sou bonita, eu sou forte, eu gosto de mim, eu posso resolver

meus problemas, eu consigo, eu posso, eu vou mudar minha vida) - três vezes cada

frase. Enquanto isso, colocávamos a foto da frase (Nada Muda se Você Não
Mudar!) no porta retrato que ele decorou e colocamos em sua frente. Tiramos a

venda e pedimos para ler. Ressaltamos que o porta retrato era seu agora e que não

se esquecesse que essa é a frase da nossa terapia. Agradecemos sua participação.

AR - Relata que passou a semana tranquila. Fez o exercício respiratório. Explico a

proposta da atividade do dia e ofereço os materiais. Ela inicia cortando os

pedacinhos de EVA menores ainda, e, concentrada começa a colá-los no pratinho.

Digo que deixe extravasar a emoção e permaneço ao seu lado em silencio. Ao

termino olha fixamente para o pratinho e diz: “pensei em fazer uma flor, mas, olha,

fiz uma cruz, tanto a flor quanto a cruz é importante e traz alegria na minha vida”.

Faz uma pausa e continua: “fortalece a gente a fé em Deus, no período que eu

participava na igreja ela me ajudou muito, na fase depressiva que passei”. Fala

como se estivesse falando consigo mesma e eu permaneço em silencio. Suspira e

continua: “é, é a cruz, e dela que preciso”. E se emociona. Conversamos sobre a

importância da fé na nossa vida e ofereci o porta retrato pedindo que o decore. Ela

escolha recortar corações de EVA e purpurina. Reforço que ali vai ficar uma foto

importante. Ao termino ela fala: “os corações são minha família, mas não sei porque

colei o coração preto, não gostei”. Digo que pode tirar se quiser. Ela fica olhando e
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pensando. Depois de alguns segundos fala: “mas é assim né a vida, também tem

preto e a gente não pode deixar de enfrentar ele, deixa ele ai”. Vendamos seus

olhos para última atividade. Ela acompanha falando as frases em ênfase. Quando

tiro a venda e peço para ler o porta retrato, ela se emociona e chora levemente

dizendo: “saio sempre daqui fortalecida, não quero que acabe, vamos continuar?”

Dou um abraço nela e respondo que vou ver e aviso. Ela sai tranquila

DALIA - Relata que está bem. Ofereço os materiais explicando a atividade do dia.

Ela fica por um tempo olhando o pratinho e os materiais. Incentivo que ela deixe a

imaginação livre, que simplesmente vá colando os pedacinhos. Ela inicia a atividade,

e mais uma vez fica incomodada com a cola, diz que não gosta de sujar a sua mão.

Ofereço um papel e ela vai limpando a mão a cada pedacinho que cola e fala: “não

sei fazer figura, tô colando, mas, nem sei o que tô fazendo”. E ri muito. Depois faz a

colagem mais concentrada. Ao termino fala: “no pratinho fiz a figura de uma flor, um

gira sol, ele me traz alegria, calma, gostei muito de fazer essas coisas aqui, me

ajudou a ser mais calma, eu já não sou mais nervosa como antes, mas ainda não sei

esperar nada”. Faz uma pausa e começa a ri dizendo: “mas sei que não brigo mais”.

Fica olhando o pratinho, depois de alguns minutos diz: “não gosto de beijo, nunca

beijei meu marido nem filhos, é sujo, mas gosto de abraço”. Faz uma pausa e

entusiasmada fala: “não te contei, ganhei a orquídea que queria da minha nora, viu,

tive que esperar até agora pra ganhar”. E ri muito. Tenho que ri com sua

simplicidade e reflexão tão séria que talvez ela não estivesse percebendo. Não digo

nada e só concordo com a cabeça. Vendamos seus olhos e passamos para última

atividade, ela escolhe purpurina e perolas para decoração. Acompanha falando as
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frases com emoção. Quando tiro a venda, leio a frase do porta retrato para ela, que

é iletrada. Se emociona, mas, não diz nada. Dou um abraço nela que sai dizendo:

“não quero terminar a terapia, quando volta? Respondo que vou ver e aviso.

LUZ - Relata que o irmão que a ofendeu, veio na casa dela e conversaram muito,

que falou tudo que queria e sentiu vontade de chorar de alegria, quando ele falou

que estava arrependido do que disse para ela, fala que saiu a angústia que estava

sentindo no seu peito. Conversamos sobre como uma atitude nossa pode provocar

atitude no outro. Passamos para o exercício respiratório. Ela fez e relatou que

visualizou a estrada que passeava com a mãe falecida dizendo: “poxa, parecia que

eu estava lá, senti o rio, nossa, viajei mesmo”. Conversamos um pouco sobre como

as lembranças podem trazem sentimentos bons ou ruins, assim, precisamos lembrar

só de coisas boas. Ofereço os materiais. Ela faz a atividade concentrada. Ao termino

olhando o pratinho diz: “ter minha casa é minha maior alegria, ter minha família,

sempre quis ter uma casa, eu gosto da minha casa, o pedacinho azul e o balanço

dos meus netos”, e continua: “os pedacinhos de baixo é minha horta, cuido dela e é

muito bom”. Incentivo que continue com a horta explicando que mexer com terra é

terapêutico. Peço que decore agora o porta retrato. Ela escolhe só as pérolas e diz:

“sou assim, uma pessoa simples e bela”. Fala que viu um assim numa loja que

gostou, mas não comprou. Diz: “gostei muito desse porta retrato, ficou lindo, me

lembrou a música casinha branca, quando era pequena ouvia essa música e queria

uma casa pra mim e hoje tenho”. Digo que cante então e coloco a música. Ela

começa a cantar junto e ri de si mesmo cantando. Vendamos seus olhos para última

atividade, ela acompanha falando as frases finais com emoção. Quando tiro a venda

e peço para ler, ela emocionada diz: “é isso”. Dou um abraço nela que me pergunta
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por que não podemos continuar com as sessões, expliquei que no momento não é

possível, mas para futuro quem sabe. Ela sai tranquila.

TEMPO - Paciente foi viajar com a esposa para casa da família no município da

Serra onde passará todo o mês de dezembro e janeiro. Assim não foi possível

realizar a última atividade com ele.

ROSA - Relata que está se entendendo melhor com a mãe, que foi a igreja e está

mais calma. Perguntamos se algo aconteceu que fez ela e a mãe melhorarem o

relacionamento. Diz que conversaram como há muito tempo não faziam, que foi

bom. Passamos para o exercício respiratório fez de olhos aberto como sempre.

Ofereço os materiais. Ela começa a fazer a atividade colando aleatoriamente os

pedacinhos de EVA com atenção, em silencio e pensativa. Ao termino olha para o

pratinho diz: “é um prato de comida salgada”. Faz nova pausa, “de alimento, vida,

energia, saúde, é arroz, feijão, macarrão, chuchu, salada, maionese”. E continua:

“mamãe que faz comida assim quando ela tá boa, eu faço também”. Suspira, “meu

pai está dizendo que eu tô gorda, tô comento pouco agora, mas não emagreço”.

Conversamos sobre saúde e aceitação do nosso corpo, sobre como o

relacionamento dela com a mãe melhorou e que ela converse com o pai também

dizendo o que pensa. Peço que decore o porta retrato e ela diz que não sabe fazer,

incentivo que ela é capaz, que tente. Ajudo na colagem, devido sua deficiência

física, mas deixando que ela decida o que fazer. Ela faz com calma e atenção.
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Geralmente ela fazia meio a contragosto, noto diferença nela nesse dia, no empenho

em fazer a atividade. Quando termina diz: “ficou bonito, gostei”. Não vendamos seus

olhos para a última atividade, pois ela não gosta, porém, pedimos que abaixasse a

cabeça sobre a mesa apoiada no braço, ela acompanha falando cada frase com voz

emocionada em algumas. Quando peço para levantar a cabeça, demora um pouco

como se estivesse pensativa. Olha a frase colocada no porta retrato a sua frente

com emoção nos olhos úmidos, porém, não chora, só emocionada diz: “verdade”.

Dou um abraço nela que me pergunta quando é a próxima sessão, digo que nosso

acordo era 10 sessões que terminam hoje, ela diz: “poxa, vamos continuar?”.

Respondo que vou ver e aviso. Nessa sessão apresentou mais tranquilidade e pela

primeira vez não falou do filho falecido em momento nenhum.

TERRA - Relata feliz que fez o enterro do SIFOI dizendo: “peguei ele na gaveta e

chamei meu neto pra ir junto, tava com medo de ir sozinha, ai quando chegamos a

um lugar de mato que não tinha ninguém, mandei ele ficar e fui até uma arvore e

cavei um buraco, enterrei ele falando que queria que ele saísse de dentro de mim,

que não quero ele na minha vida, pisei com força e pulei em cima dele, perdi o medo

dele sabe, foi bom, meu neto disse que eu tô maluca, eu nem liguei”. Demos os

parabéns a ela pela coragem e conversamos como é bom enfrentarmos nossos

medos. Passamos para um exercício imaginação que fez tranquila, porém, ao

término chorou muito. Digo que deixe extravasar a emoção e fico em silencio

aguardando. Quando ela se equilibra, solicito que não comente nada no momento.

Ofereço os materiais e peço para pensar em algo que traga alegria. Faz a atividade

concentrada. Ao termino conversamos sobre o exercício que lhe provocou o choro.
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Ela relata que: “vi a estrada e o rio que ia muitas vezes com minha filha falecida, ela

estava lá, esperando por mim, tomamos banho juntas e brincamos, foi tão bom,

depois voltei como você ia falando e ela ficou lá no riacho, só que quando voltei,

voltei para minha casa, vi meu pé de manga, depois que vim pra sala, um

sentimento tão bom”. Começa e se emocionar novamente. Digo que alegria sempre

é bom, mas, temos que ter equilíbrio até na alegria. Ela sorrir entendendo. Olhando

a atividade que fez diz: “me sinto culpada pela morte de minha filha com meses de

idade, eu devia ter feito algo mais”. Não relata as condições que a filha morreu e eu

não pergunto. Falo que não deixe a culpa se apossar dela, que se aconteceu e

porque não poderia ter sido evitado, utilizo palavras de motivação e incentivo. Ela se

acalma e olhando para o pratinho diz: “fiz uma casa que desejo pra mim, com um

jardim em baixo só de grama”. Peço que decore agora o porta retrato e ela diz que

não sabe fazer, incentivo que ela é capaz, que tente. Ao termino ela fala: “olha, ficou

lindo”. Vendamos seus olhos, ela acompanha falando as frases finais quase

gritando. Tiro a venda e peço para ler a frase, ela se emociona e diz apenas:

“entendi”. Dou um abraço nela que sai tranquila, perguntando quando as sessões

vão voltar, que gostou muito e quer continuar. Respondo que vou ver e aviso.

Observação: Algumas fotos das atividades criativas se perderam.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora essa pesquisa tenha se desenvolvido em um período relativamente breve,

foram observadas mudanças significativas e positivas nos participantes, permitindo

assegurar que houve uma transformação no olhar sobre si e sobre a vida. O

exercício que se deu na criação das expressões artísticas e na sua contemplação,

proporcionou o desenvolvimento de um olhar que facilitou o processo de

reconstituição do sujeito e novos modos de se reinventarem neste processo. Ao

imaginar e criar suas atividades, os assistidos puderam compreender que qualquer

movimento de mudança parte inicialmente deles mesmos, da sua reflexão e ação

sobre as questões que lhe aflige.

Destaca-se a interação verbal e não verbal dos participantes, as falas e os silêncios.

Todas estas ações colaboraram para uma trama de sentidos ao serem

singularmente apropriados pelos sujeitos, contribuindo com seu processo de

mudança. Passados quarenta dias da última sessão, buscamos observar como as

pessoas que participaram dessa pesquisa estavam vivenciando suas rotinas. Desta

forma, chamamos cada um para um breve diálogo, o que nos oportunizou verificar

reais mudanças nesses indivíduos.

AR – Observamos que está mais segura nas suas decisões; trabalhando com mais

otimismo; a convivência com os filhos melhorou; cuidando mais da aparência física;

retornou sua participação na igreja e relata que está mais seletiva quanto a namoros,

dizendo que não tem mais tanta ansiedade de encontrar um parceiro, que se tiver de

acontecer que seja, porém, não sendo mais uma necessidade imediata.

DALIA – Sempre sorridente, diz que está mais calma; que não briga mais com as

pessoas como antes; que está cuidando das plantas que adora e seu marido parou

de brigar com ela por isso; que está menos ansiosa e as vezes esquece um pouco

do passado.

LUZ – Apresenta-se mais sorridente; diz que compreendeu que seus filhos

cresceram; o convívio com os familiares e marido melhorou; está mantendo a horta

que fez; ainda não gosta do trabalho que faz, mas está convivendo melhor com ele;
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encontrou uma amiga e almoçam juntas nos fins de semana e gosta muito; voltou a

frequentar a igreja e luta para não cair na depressão novamente todos os dias.

TEMPO – Diz que o relacionamento com a esposa está melhor; que está buscando

entender que ele precisa compreender também as outras pessoas; que está menos

ansioso; que fez a horta de verdura e está tocando na banda marcial da localidade.

ROSA – Observamos que continua desmotivada e depressiva, porém, relata que o

convívio com a mãe melhorou e elas já conversam mais; que a saudade do filho

permanece, mas não chora como antes; que as vezes vai na igreja com a mãe; que

os amigos fazem bem para ela. Passados uns dias, ao sair de um agencia da Caixa

Econômica Federal em Aracruz, me deparo com ela e a mãe tentando passar pela

porta rotatória. Fiquei observando de longe. Elas riam e brincavam entre si pela

situação, pois Rosa carrega sempre uma mochila com muitas coisas dentro. Ao me

verem a mãe disse: “falta pouco carregar um cachorro ai”. Todos rimos, inclusive

Rosa que falou: “se eu conseguir entrar, ao sair vamos fazer um lanche, vem com a

gente”. Agradeci dizendo que não podia e constatei o quanto o relacionamento das

duas melhorou.

TERRA – Relata que ainda não conseguiu deixar de amar o marido mas agora está

aprendendo a fazer ele lhe respeitar; que o marido não bate mais nela; que já não

sofre tanto com as noitadas dele; que está menos ansiosa; que a onça que era já

não é tão agressiva como antes; que está aprendendo a falar sem gritar, o que antes

nem notava que fazia e que está lutando para não cair na depressão.

Ressaltamos que a realização dessa pesquisa foi de muita importância para a

construção do profissional de Arteterapia que desejo ser. Proporcionou-me uma

observação mais ampla tanto na questão de aprender como entender, a eficácia da

Arteterapia no processo de autoconhecimento dos sujeitos que a ela se submetem.

Oportunizou-me também essa experiência, o fortalecimento da teoria aprendida em

sala de aula e a superação da insegurança natural de um aprendiz.

Alguns momentos foram de muita alegria, melhor dizendo, encantamento, em ver o

quanto os materiais agiam sutilmente no inconsciente dos atendidos liberando
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traumas, medos e complexos, outros foram de choro, que não acontecia na

presença dos atendidos, porém, ao término do dia, revendo as atividades, em alguns

momentos foi inevitável o sentimento de empatia que me envolveu até as lágrimas

de compaixão diante das dores ali apresentadas. Para mim, a Arteterapia não vem

com uma proposta de educar ou doutrinar qualquer pessoa, e sim, apontar

caminhos, liberar emoções e fortalecer os sujeitos para que eles próprios possam

ressignificar sua vida, se assim desejarem.

Como se pode perceber durante a leitura desta monografia a expressão artística é

algo intrínseco à espécie humana, mesmo que muitas vezes ela seja relegada pela

racionalidade de nossa sociedade. Entretanto, o inconsciente precisa falar, o que se

torna muitas vezes difícil por vias orais, racionais, que passam pela consciência. A

Arteterapia, assim, é um canal expressivo em potencial, não só pela liberdade, mas

também pelo resgate do contato com formas de comunicação normalmente

utilizadas somente durante a infância, pois é no processo de criação que poderá

surgir símbolos e conteúdos vários, que a princípio não possuem sentido para o

campo consciente, mas que com o decorrer do processo tornam-se compreensíveis.

Assim, chegamos à conclusão, que a Arteterapia pode vir efetivamente a auxiliar o

indivíduo no desenvolvimento do seu autoconhecimento, e com isso, amenizar os

medos e angústias, além de, diminuir outras questões característica do adoecer.

Ainda que este trabalho tenha chegado ao final, vale lembrar ao leitor, que o

presente estudo revela-se apenas como um ensaio para futuras reflexões, não

sendo possível o esgotamento do tema. Espera-se que ele possa estimular outros a

pensar, discutir e pesquisar acerca da utilização da Arteterapia como caminho para

o autoconhecimento e promoção individual de saúde.

=====  ///  =====
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97

FICHA de ANAMNESE para ATENDIMENTO CLINICO EM ARTETERAPIA

Dados Pessoais

Nome: ______________________________________________________________

Idade:_____ anos  /Tem apelido?   ( ) S   ( ) N   /    Gosta desse apelido?   ( ) S   ( ) N

Nascimento ____/____/____     Sexo   ( ) M   ( ) F /   Naturalidade: _____________

End. _______________________________________________________________

Bairro:__________________    Cidade:________________      CEP _____________

Telefones para contato:   (   ) ___________________     (   ) ___________________

Estudou até: ___________________  Profissão: ____________________________

Núcleo Familiar atual: __________________________________________________

Tem Religião, qual? __________________________           Frequenta? __________

Alguma doença diagnosticada por médico: ______________________________

Faz acompanhamento médico?  (  ) S   (  ) N / Que especialidade? _____________

Faz uso de medicação(  )S   (  )N  /  algum outro tratamento? ___________________

Faz acompanhamento com psicólogo?   ( ) Sim ( ) Não

HISTÓRIA DE VIDA

Viveu com seus pais até quantos anos: ___  / Tem irmãos, quantos? ____________

Você hoje é casado (a)?  ( ) S   ( ) N                        Há quantos tempo? ___________

Tem filhos?  ( )S   ( )N / Gostaria de ter? ( ) sim ( )não / Já teve aborto?  ( ) S  ( ) N

SONO
( ) agitado   ( ) sonâmbulo  ( ) tem pesadelos  ( ) acorda no meio da noite  ( ) tranquilo

Quantas horas de sono noite? ( ) 8 horas   depende __________________________

LAZER

Como é seu lazer? ____________________________________________________

Gosta de: Revistas / livros ?  ( ) sim   ( )não / Jogos   ( ) sim   ( )não

Música   ( )sim   ( )não / Dançar  ( )sim   ( )não
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Pratica alguma atividade física? __________________________________________

O que você mais gosta de fazer?_________________________________________

O que você detesta fazer?______________________________________________

Observações realizadas durante a entrevista:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

AGENDAMENTO PARA INICIO DO ATENDIMENTO CLÍNICO EM ARTETERAPIA:

____/____/_______ Horário: ___:___hs.

Encaminhamento realizados depois da entrevista: ( ) Psicólogo ( ) Psiquiatria

( ) CRAS       ( ) Nutricionista ( ) outros: ________________________________

Barra do Riacho/Aracruz/ES, ____de_______________de ________.

__________________________________
Assinatura e Carimbo do Entrevistador


