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"ao homem no símbolo,
esse companheiro de viagem".

Rui Chamone Jorge
SER.TO - 11/06/93
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MUSEU DIDÁTICO DE IMAGENS LIVRES
PROFESSOR RUI CHAMONE JORGE

O Museu guarda
sonhos
fantasias
e quimeras.
Signos,
sinais
e símbolos.
Conhece o que é
pelo que foi.
O Museu aguarda
pelo que virá.

Rui Chamone Jorge
SER.TO - 09/06/93

3

MUSEU DIDÁTICO DE IMAGENS LIVRES
PROFESSOR RUI CHAMONE JORGE
"O que é arte e o que é apenas um objeto artesanal, no mundo de

hoje, quando as fronteiras do conhecimento humano tanto se
confundem?
E no mundo da Terapia Ocupacional, o que é arte e o que é objeto
terapêutico?
Difícil definir, pois há momentos em que as fronteiras dos dois
mundos se confundem. Quase sempre artistas e analisados buscam
os mesmos princípios em suas criações: a liberdade de ir até o
inconsciente e de lá retirar fragmentos de emoções e memórias e a
liberdade de lidar com os materiais fora de seu contexto habitual.
Em ambos há, também, o transbordar espontâneo de tudo o que
lhes vai na alma.
No entanto, no dizer de Rui Chamone, "a obra de arte é sempre
uma intencionalidade, destina-se sempre ao insight público,
enquanto no objeto terapêutico não existe esta intencionalidade,
destinando-se o mesmo apenas ao insight particular daquele que o
criou." Assim uma grande diferença separa esses dois mundos.
No entanto, há momentos em que estes objetos se tornam arte.
Quando e por quê?
Acredito que a Arte é tudo aquilo que, feito pelo homem,
transcende sua função ou utilidade primeira, impregnando-se de
uma corrente estética tão grande que consegue atravessar o tempo,
nele incorporando tanto conteúdo humano que se transforma em
um objeto permanente, como uma marca definitiva de sua cultura
de origem.
Assim, aconteceu com os vasos gregos, com as portadas góticas de
Notre Dame, com os quimonos japoneses ou as caixas art-nouveau
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que, transcendendo sua condição utilitária, transformaram-se em
objetos de arte.
Questionei muito sobre tudo isso, quando vi as colagens/mosaicos
feitas no consultório de Terapia Ocupacional de Rui Chamone.
Seus clientes, recortando revistas em pequenos quadrados
conseguiram criar imagens de mundo onírico, mágico e que
indiscutivelmente pertencem ao universo da Arte. O
transbordamento de tudo que estava aprisionado veio à tona,
transformando-se em portas e janelas que se abrem para a fantasia,
em flores exóticas nascidas nos jardins do inconsciente e figuras
expressivas que assinalam as angústias, esperanças descobertas de
seus autores. Tudo isso foi criado com a intenção de reunir pessoas
para levá-las à reflexão, através do trabalho manual, e foram muito
além daquela intenção primeira e, agora, carregadas de forte
significado tanto emocional quanto estético, estas imagens se
incorporam ao mundo da Arte.
Trazendo a público seu trabalho silencioso e quotidiano, Rui
Chamone cria, a exemplo de Nise da Silveira, seu "museu do
inconsciente", este profundo e misterioso rio que corre dentro de
nós, dano-nos, assim, a oportunidade de encontrarmos nestas
imagens, tão espontaneamente criadas, nossas próprias angústias e
sonhos e, quem sabe, perceber melhor a luz que, no fundo, todos
buscamos como o sinal mais significante da harmonia e beleza deste
planeta."
Yara Tupinambá
1993
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RESUMO DO PREFÁCIO AO MUSEU DIDÁTICO DE IMAGENS
LIVRES PROFESSOR RUI CHAMONE JORGE

- UMA ABORDAGEM JUNGUIANA –
J. James de Castro Barros
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A amizade de mais de trinta anos com o PROF. RUI CHAMONE JORGE
distinguiu com o convite para prefaciar o MUSEU DIDÁTICO DE
IMAGENS LIVRES a um junguiano, e é ,pois, dentro da perspectiva da
psicologia arquetípica que surge fazer sua abordagem.
Criado a 11/09/92 por esse competente e incansável batalhador em
Terapia Ocupacional, o MUSEU reafirma sua fé e abertura para uma
dimensão tanto importante quanto desprezada - o mundo das imagens
- este reino dos possíveis. E toda imagem é originalmente livre e
libertadora, mas só continuará sendo-o na medida que for tomada
como produto e manifestação natural e original da psiquê à procura de
revelar- se. O PROF. CHAMONE se coloca diante de seus pacientes e
alunos, sem se filiar a esta ou àquela corrente, menos ainda ao
ecletismo, mas com posturas próprias desenvolvidas par a par com
longos anos de labor, atestados em suas várias publicações,
caracteriza a íntegra práxis, ou seja, o respeito à imagem, que só pode
ser livre quando não é cerceada ou enjaulada por crenças ou
tendências obedientes à literalidade de quaisquer conceitos e
preconceitos teóricos.
Esta prática se faz imprescindível para que a alma, a psiquê, se
manifeste em sua simples complexidade e se desnude em imagens e
fantasias criativas. Sem compromissos outros senão a própria
manifestação, sem outra expressão que o próprio criar-se: pura como
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Médico psiquiatra, Analista junguiano, ex-Professor Assistente de Psicologia Experimental do
Curso de Psicologia da FAFICH da UFMG, Professor Titulado de Psicopatologia pelo MEC,
Membro fundador da Sociedade Brasileira de Psicoterapia, Dinâmica de Grupo e Psicodrama,
Membro fundador da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, Membro Fundador do Centro
de Estudos C.G.JUNG de MG, Membro da International Association for Analytical Psychology.
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criança, diuturna dos sonhos, plurívoca em suas tendências de
constituir- se de um modo autodirigido; embora a pretensão de
interpretá-las como causais, sociais ou históricas e, outras vezes, como
finais e teleológicas (mas todas estas evidentemente são outras tantas
imagens e tendências e como tais devem ser assumidas). Para que a
psiquê se manifeste torna-se necessário uma atitude fatual de
respeito, de corajoso duvidar de valores estabelecidos, sobretudo de
não tomá-los literalmente, mas de abrir-se para a vitalidade,
criatividade e capacidade anímicas de formular a sua própria vereda,
de humilde e participante entregar-se a ela para que, como lhe
convém e compete, construa não só a senda, mas, também, se for o
caso, as origens e destinos. E de se creditar a esta mesma psiquê
aqueles acontecimentos denominados sucessos ou fracassos, certezas
ou dúvidas, ao invés de assumir pessoalmente a construção de um
caminho ou a pré-existência de algum caminho pretensamente
verdadeiro. O poeta espanhol ANTONIO MACHADO (1875-1939) expõe
belamente o "caminho":

Caminante, son tus huellas el
camino, y nada mas;
Caminante, no hay camino
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino, y
al volver la vista atras se
ve la senda que nunca se ha
de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino esteias en la mar.
Em "CHANCE PARA UMA ESQUIZOFRÉNICA" (1981) CHAMONE faz
homenagem a NISE DA SILVEIRA que, sobretudo com coragem, com
grande abertura para o novo, com respeito aos pacientes e às
manifestações psíquicas, teve a ousadia de animá-los a expressar
livremente em figurações as imagens interiores e emoções, atitudes
similares às de C.G.JUNG, a quem, naquela década de 40, mal se
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conhecia no Brasil. Inspirado nessas atitudes de coragem e de
respeito, o PROF. CHAMONE reafirma sua fé e se dispõe na instituição
desse MUSEU DIDÁTICO DE IMAGENS LIVRES, que se reveste da mais
alta significação didático-terapêutica não só a nível individual como
social.
(O Museu é fruto da atenção à imagem). A desatenção ao mundo das
imagens torna o imaginário desapercebido. E torna-o tão potente e tão
fascinante que, com muita frequência, a pessoa age acreditando que
ela mesma criou tudo, que ela mesma é responsável por tudo que
ocorre, como se ela própria tivesse existência "fora" do universo
psíquico; alheia às dimensões da psiquê, aliena-se também do cosmo,
da sociedade, de si mesma, e, assim, arvorada nesse reinado, a
pessoa, o ego, acredita que tem que enxerir, corrigir, dominar,
subjugar ou escravizar, seja o imaginário, a vida, a natureza, seja o
seu semelhante, as outras classes sociais, os outros povos, ou o que
for, acusando-os de inferioridade, erro, incompetência, inconsciência.
Assim age não como um ser que, criado pelo imaginário, deve a este
se abrir para realizações mútuas e poder, num pacto criativo que é
incerto, despretensioso como princípio, mas esperançoso com fim nutrir uma psiquê que reclama ir mais longe e mais fundo do que
possa o comum convencionar ou esperar.
Contudo, o pior é não perceber mas cultuar o reinado do ego, então a
alma enrouquecerá, voz inaudível, imagens pálidas, e entra-se "num
mundo sem estações", numa normalidade forjada que poderá enganar
a quase todos, principalmente a própria pessoa, mas a alma chorará
baixinho ou, revoltada, urrará como animal feroz, necessitas non habet
legem, trazendo, não apenas alguns sintomas, mas patologizações
igualmente selvagens.
Quando se consegue, na humilde simplicidade, sem pretensão ou
malícia, exprimir através de desenhos-desígnios as imagensimaginações da alma, como as mostradas nesse MUSEU, é alcançada
toda uma conjugação com a imensa amplitude do psíquico, abeberada
na fonte da Vida, na origem do Ser.
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TERAPIA OCUPACIONAL

A Terapia Ocupacional é um método de prevenção, tratamento, cura
e reabilitação que aproxima o ajudador do ajudado através de
ocupações livres e criativas, sendo um método crítico-laborativo
das relações humanas, portanto, modo psicoterapêutico.
Antes que enunciar, o discurso ocupacional se destina a ser a
enunciação. Repete a filogênese quanto à origem dos
conhecimentos e alcança o poder de persuasão através de objetos
criados, que são símbolos a serem decifrados por cada homem, em
cada contato com os mesmos.
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AS OCUPAÇÕES

As ocupações são uma proposta técnica do Terapeuta
Ocupacional que alcançam ser realizadas pelo paciente com
liberdade e futuro sobre materiais plásticos, com ferramentas e
fantasias onde-quando o segundo adquire conhecimentos de si,
do mundo e de suas relações, na cultura, na história e na política.

TELEOLOGIA DAS OCUPAÇÕES LIVRES

A oportunidade que se oferece aos pacientes, com as ocupações
livres e criativas, dirige-se aos sentimentos, sensações, à intuição
e à imaginação. E o que se frúi dos seus objetos concretos é a
liberdade das formas, a conciliação das abstrações com a
realidade.
As atividades livres e criativas complementam o conceito com o
real externo, sendo formativas e expressivas de conhecimentos.
A TELEOLOGIA DO OBJETO CONCRETO

O objeto que o paciente faz é muito mais que um simples objeto
concreto. O objeto reforça o que o paciente disse ou nega-o.
Complementa a informação dada, introduz novos elementos na
conversação e eterniza o sentimento na concretude e, aí, congela
o momento, facilitando futuras e novas interpretações.
A realidade é aquilo que se percebe e se constrói; por isso fica
muito mais fácil inferir que aquilo que o paciente e o terapeuta
fazem é a atualização de seu mundo interno no mundo externo.
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PROPOSTA DE TRABALHO

Solicito aos pacientes que concretizem seus deuses e diabos para
verem sua existência, pela configuração dos mesmos no mundo
externo.
E aí que nasce o conhecimento de si para o paciente e sobre o
paciente para o Terapeuta Ocupacional.

MECANISMO DE CURA

As atividades realizam tarefa definida de construção e
organização de vida do paciente e são maneira de intensificá-las,
assim como de induzir aqueles a que se submerjam nos
problemas da vida, estimulando dessa forma o poder construtivo
de cada um, o que, de resto, produz um aperfeiçoamento do
universo humano e do próprio homem.
A atividade é expressiva e formativa da experiência humana.
A cura se dá pela descoberta de que algo existe antes de si, em si
e depois de si. Esta descoberta é decorrente da somatória das
três mediações e das duas qualidades de conhecimentos
anteriormente citados.
A vida em si é uma igualdade não engajada em ser-outro.
Entretanto, para-si ela só é efetiva no movimento de pôr-se a si
mesma como ser-outro, o que constitui uma negatividade e uma
mediação capazes de promover a reflexão que suprassume a
oposição entre o verdadeiro e seu devir, o que constitui uma
positividade.
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Papel do Terapeuta Ocupacional

1 - Proporcionar aos grupos e aos indivíduos ambiente de
segurança, atmosfera de calor, e materiais adequados;
2 - detectar as novas situações dos grupos e indivíduos,
observando suas naturezas, se conflitantes ou não, intervindo
quando se fizer necessário;
3 - avaliar as indicações e mudanças das atividades, posto que
elas tanto significam progresso, quanto podem sugerir defesas;
4 - atuar criticamente em tudo aquilo, e, em todos os momentos,
que impeça o fazer livre e criativo do paciente, ou que possa
gerar nessa prática o conceito de trabalho alienado. Esta crítica é
o próprio campo interpretativo ocupacional;
5 - ser constante facilitador fixo da conversa do si/ consigo
mesmo que possa o paciente empreender;
6 - buscar com o paciente as possíveis ligações entre os objetos
falados e realizados em busca do resgate do pensamento na
obra. Esta busca é a mais pura intervenção ocupacional e
caracteriza o caráter caucionai da fala na Terapia Ocupacional;
7 - estimular o cliente à concreção de sua história e desejos,
direcionando sua ação para a relação com os materiais.
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AS FERRAMENTAS E O CORPO

Sabe-se que a melhor ferramenta que se tem é o próprio corpo.
Ferramenta ótima para reproduzir-se e manter-se. Sabe-se,
também, que se é o animal de mais longa infância, de maior
dependência e de maior fragilidade. Então, as ferramentas, antes
de serem vistas como uma criação alheia ao corpo e às suas
necessidades, precisam ser compreendidas como extensão e
aprimoramento do mesmo.

OS MATERIAIS

Existem dois tipos de materiais, um que é externo, concreto,
rude, grosseiro. O outro, interno, abstrato, decorrente da
capacidade humana de construir-se a si, ao mundo e de explicar
as relações entre ambos. Os materiais externos exercem
importante papel na relação terapêutica ocupacional quanto aos
sentimentos (materiais internos), cujas presenças emergem tanto
no paciente quanto no terapeuta. Pelas significações que recebem
de um e do outro, são os mediadores iniciais da relação
terapêutica. Assim, os materiais externos têm uma naturalidade e
uma materialidade.
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A NATUREZA DA TERAPIA OCUPACIONAL

Pela naturalidade dos materiais externos a Terapia Ocupacional é:
1 - diretiva; o que dispensa o profissional de dirigir mais ainda a
relação do paciente com os materiais no momento em que os
modifica;
2 - regressiva; pela retomada de antigos instrumentos para a
construção do conhecimento: o trabalho manual.
Pela materialidade conferida aos materiais externos é: catapulta
para a progressão, por permitir a existência simultânea dos
antípodas (naturalidade e materialidade), devido à capacidade de
abstrair e de sintetizar que tem o pensamento, que manipula o
objeto concreto, esvaziando-o de seu conteúdo sensível até
torná-lo um conteúdo vazio capaz de ser usado com abstração
generalizante.
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Os espaços do

FAZER – SABER – FALAR

SABER
-

Mediação abstrata

-

O conhecimento

-

Sujeito

FALAR
(Consciência-de)

FAZER
- Mediação empírica
- O conhecer
- Objeto
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-

Mediação
transcendental

-

A capacidade de
conhecer

-

Sujeito0objeto

SEMELHANÇAS, DIFERENÇAS E DESTINOS DOS OBJETOS
ARTÍSTICOS E TERAPÊUTICOS

ARTÍSTICOS:

TERAPÊUTICOS:

São expressivos.

São expressivos.

Partem de impulso criador
selecionado.

Partem de um impulso
orientado
pela
intuição,
dirigido
à
sensibilidade,
quando não há seleção de
estímulos.

Desenvolvem-se com apelos
intelectuais e técnicos em
direção ao belo artístico.
Intencionais, com vistas a
exposições públicas.

Dispensam apelos intelectuais
e técnicos que podem se
constituir em defesa de ego.
O Belo é eventual. Busca-se a
verdade pessoal. Não visam a
exposições públicas; buscam
o sigilo das circunstâncias
geradoras dos objetos.
Buscam
aspectos
da
existência de um homem ou
de um grupo em particular.
Buscam o fenômeno da
construção pessoal de cada
indivíduo.

Buscam a universalidade da
condição humana. O insight é
público.
Confirmam
a
condição humana geral.

Não
se
destinam
a
interpretações psicológicas do
caráter do artista.

Configuram
um
conflito
psíquico.
Prestam-se
a
interpretações psicológicas do
caráter de quem os faz.

Há maior contato do artista
com a obra.

O produto é rápido. O objeto
sai da imediaticidade e é
elevado à consciência, como
um conceito para quem o fez.
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A LIDERANÇA NO GRUPO

A liderança é exercida por todos, segundo a maior capa-cidade de
cada um para resolver o problema do momento.

DURAÇÃO DO GRUPO

Os grupos fazem-se e se desfazem a cada encontro, não sendo,
portanto, uma entidade totalizada, mas uma totalização em curso.
O grupo é um ATO.

TÉRMINO DO GRUPO

Quando torna-se difícil reconhecer o Outro como sendo igual a
nós mesmos reaparece a alteridade, que justamente levou à
formação do grupo, aí, então, o grupo deve terminar, já que a
reciprocidade, agora, dá-se internamente. O homem já não está a
sós, tem dentro de si a significação do Outro como vínculo
humano.
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Coleção

A EVOLUÇÃO DO HOMO SAPIENS
“Do ilusório ao real, das trevas à luz, da morte para
a imortalidade”
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Coleção
A EVOLUÇÃO DO HOMO SAPIENS

“Do ilusório ao real, das trevas a luz, da morte para a
imortalidade”
APRESENTAÇÃO

Esta mostra faz parte de uma sequencia de trabalhos produzidos em
Psicoterapia Ocupacional Grupal por dependentes químicos, que se
encontravam em tratamento intensivo na Associação de Atenção à
Dependência Química Terra da Sobriedade, que utiliza a
metodologia de Comunidade Terapêutica.
Foram selecionados cinco trabalhos desenvolvidos na oficina
terapêutica e que, claramente, representam as etapas do
tratamento na busca de conscientização descritas por Viana (2004):
Negação, Negociação, Raiva, Depressão e Aceitação. Viana
apresenta os cinco estágios inspirado nos textos de Elizabeth
Kluber-Ross, que dizem acerca dos mecanismos de defesa que o
ego desenvolve ao enfrentar situações extremas, no caso, a morte
da consciência no dependente químico e a própria dependência
como doença fatal.
Autores (Pseudônimos): João (31 anos), Lucio (24 anos), Juliano
(19 anos), Lucas (22 anos), Eduardo (41 anos), Barret (36 anos),
Carlos (40 anos) e Bruno (26 anos)
O grupo foi composto por oito pacientes que se consideravam
dependentes químicos e estavam em tratamento intensivo na
Comunidade Terapêutica. A exceção de Bruno, os demais
integrantes já tinham experiência considerável no processo de
recuperação e vivência de atendimento de grupo de psicoterapia
ocupacional. Bruno participou de apenas dois encontros. Lucio,
Lucas e João vivenciaram o processo de reinserção social no período
de construção destes trabalhos e acabaram por abandonar ou
retirar-se do grupo. Lucas e Lucio fizeram transição do tratamento
intensivo para o tratamento ambulatorial em que já não
participavam mais da rotina diária da Comunidade; enquanto João
se precipitou, não cumpriu com a sua programação de reinserção e
abandonou o tratamento. Carlos e Eduardo iniciaram o processo de
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reinserção social, mas deram sequencia até o final da intervenção
neste grupo. Ambos fizeram a transição da hospedagem para
permanência dia. Os demais, Barret, Juliano e Eduardo deram
continuidade ao tratamento intensivo após o período de produção
desta coleção.
Os trabalhos e relatos apresentados foram realizados no período de
12/11/2014 a 14/01/2015 e conta com cinco quadros que foram
produzidos na técnica de Pintura do Corpo Grupal descrita pelo
Professor Rui Chamone Jorge e apresentada no livro “Museu
Didático de Imagens Livres Professor Rui Chamone Jorge – Mostra
do Corpo Grupal” (1997). Nos atendimentos anteriores, o grupo
estava vivenciando a técnica da Pintura Grupal, mas o terapeuta
observou que o grupo vinha apresentando uma quantidade grande
de símbolos através desta técnica e as reflexões estavam profundas,
mas muito confusas. Para ajudar os participantes a se organizarem
e para tentar ajudá-los a ordenar os símbolos diante de um símbolo
único, foi proposta a utilização da técnica da Pintura do Corpo
Grupal.
A técnica consiste em juntar três cartolinas medindo 96cm X 66cm,
colando-as para formar um retângulo. Sobre esse retângulo, deitase um dos participantes e o terapeuta marca o contorno do corpo
presente, delimitando um espaço. O lápis fica disponível sobre a
mesa e os participantes preenchem livremente o trabalho com
símbolos e passam para a próxima etapa quando todos avaliam que
a ideia está suficientemente trabalhada. Destaca-se que esta etapa
é uma variação da proposta do Professor Rui, que propõe a
construção da ideia diretamente no processo de pintura. Quando
todos avaliam que não há mais simbolos a serem acrescentados, os
participantes em conjunto pintam o que criaram. Por fim, após a
realização da pintura, o grupo se reune e discute o que foi feito.
Esta coleção apresenta a evolução da consciencia dos participantes
acerca do próprio adoecimento. Através da vivência do processo
grupal puderam refletir e entender sobre as suas dificuldades de
relacionamento,
mecanismos
de
defesa
que
sustentam
comportamentos adoecidos e a importância da aceitação de suas
dificuldades e limitações que são fundamentais para que possam
(re) construir os projetos de vida e de reinserção social.
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Coleção
A EVOLUÇÃO DO HOMO SAPIENS

“Do ilusório ao real, das trevas a luz, da morte para a
imortalidade”
EIXO TEÓRICO

Os trabalhos desta coleção representam as etapas do tratamento na
busca de conscientização descritas por Viana em 2004: Negação,
Negociação, Raiva, Depressão e Aceitação. Viana apresenta os cinco
estágios inspirado nos textos de Elizabeth Kluber-Ross, que dizem
acerca dos mecanismos de defesa que o ego desenvolve ao
enfrentar situações extremas, no caso, a morte da consciência no
dependente químico e a própria dependência como doença fatal.
A fase da Negação se refere não só ao indivíduo, mas também à
cultura, e se manifesta na negação do problema do ‘uso de droga’.
Atualmente considera-se como padrão de normalidade o hábito de
ingerir ansiolíticos, bebidas alcoólicas e tabaco. O uso de drogas e
os comportamentos autodestrutivos não são vistos como problema.
No segundo estágio do processo, Viana discute quatro níveis de
Negociação: (a) do indivíduo consigo mesmo em relação à droga:
quando ele busca espaçar o tempo entre as doses ou faz
substituições, ou deixa de usar uma droga ilícita para usar uma
lícita, por exemplo; (b) do indivíduo com a família, quando se aceita
a oferta de ajuda para aliviar os conflitos, na tentativa de que
permitam o uso moderado das substâncias; (c) do indivíduo com a
sociedade, quando se torna um defensor da ‘cultura da droga’, ou
no trabalho, quando busca atividades que permitam ser conciliadas
ao abuso, (d) do indivíduo com o ajudador, quando busca um
‘atestado de normalidade’, argumentando sua capacidade de
conciliar e manter um uso ou abuso de drogas controlado e de
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preservar a saúde. Essas estratégias de negociação podem adiar,
ainda mais, um pedido de ajuda.
No estágio da Raiva, o indivíduo vivencia a frustração diante das
tentativas fracassadas de uso controlado e comportamentos
inadequados que sustenta como reserva diante do seu propósito de
mudar de vida e pode se envolver um pouco mais no padrão de vida
adictivo. O rebaixamento da crítica, os riscos de morte ou de
abandono do tratamento tornam evidente a raiva que sente de si e
do mundo.
No estágio da Depressão, o dependente químico percebe a
contradição em que vive, o auto-engano, a distância entre o que
planeja e o que realiza na (e para) a sua vida. Aumentam as
chances de overdoses e as tentativas de auto-extermínio, porque
nem sempre ele consegue suportar essa angústia.
Finalmente, no estágio da Aceitação, ocorre a conscientização
acerca do problema
Esse modo de compreender a progressão do adoecimento, proposto
por Viana, explicita os mecanismos utilizados pelos indivíduos no
enfrentamento do problema e permite, ao profissional, estabelecer
um planejamento terapêutico mais adequado a cada uma das fases.
Todo esse processo é, muitas vezes, anterior ao início da ajuda
efetiva e, também, dinamicamente, pode se repetir ao longo
do processo de recuperação.
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Coleção: A EVOLUÇÃO DO HOMO SAPIENS - “Do ilusório ao
real, das trevas a luz, da morte para a imortalidade”

Quadro I

Data: 12/11/2014
Autores: Barret, Lucio, Carlos, Lucas, João, Juliano e Eduardo
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Comentário:
Durante a produção do trabalho os integrantes do grupo fazem
cobranças acerca de seus desvios diante dos combinados da
Comunidade. As cobranças são pouco afetivas e tem tom de
denuncia, fato que demonstra pouca disponibilidade para a
mudança dos próprios comportamentos. Enxergam o adoecimento
objetivamente através das feridas, e dizem que a representação
está presa. “Presa nos próprios pensamentos” (sic). Pensam e não
executam a mudança. Utilizam a ironia em seus comentários, que é
um recurso frequente de defesa para não aprofundar na reflexão
das dificuldades de se abordar a insegurança diante da decisão de
se tratar ou não. “A base está firme, um pé no tijolo e o outro no
abismo” (sic). O grupo aponta a dificuldade de se relacionar como
sendo o adoecimento e culpabilizam o mundo, o outro como
responsáveis
pela
dificuldade
de
mudar
os
próprios
comportamentos. Negação
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real, das trevas a luz, da morte para a imortalidade”
Quadro II

Data: 26/11/2014
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Autores: João, Lucio, Juliano, Lucas, Eduardo, Barret, Carlos
(faltou), Bruno (iniciou terapia)

Bruno é acolhido, proposta da psicoterapia ocupacional e a técnica
da pintura do corpo grupal são apresentadas.
Carlos chega atrasado e não participa da vivência.
Comentário:
Durante a construção da ideia e pintura o grupo mantém conversas
subliminares, superficiais, repletas de segundas intenções e ironias.
A postura continua de defesa diante das dificuldades e a
negatividade e agressividade entre os participantes aumenta. O
personagem apresenta-se “camuflado” e repleto de símbolos que
representam reservas, defeitos de caráter que não mudam,
símbolos contraditórios e que não se respeitam ao passarem um por
cima um do outro. Na reflexão dizem sobre se esconderem,
camuflarem diante da realidade. O esforço é de não ser visto,
manter o adoecimento e não ser questionado. Negociam consigo
mesmos ao manterem as reservas, com a instituição onde estão se
tratando ao não respeitarem os combinados e não assumirem uma
postura de mudança e com os próprios companheiros de grupo ao
apontarem o defeito do outro e não assumir um posicionamento
proativo para ajudar a resolver as dificuldades. Negociação
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Coleção: A EVOLUÇÃO DO HOMO SAPIENS - “Do ilusório ao
real, das trevas a luz, da morte para a imortalidade”

Quadro III

Data: 10/12/2014
Autores: Carlos, Eduardo, Bruno, João (F), Juliano, Barret, Lucas
(F), Lucio(F)
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João apresenta postura de abandono do tratamento. Lucas faltou.
Lucio iniciou um confuso processo de reinserção social buscando
emprego por conta própria e alterando a sua programação.
Comentário:
Durante a construção da ideia um dos integrantes do grupo se
exalta e diz que irá abandonar o tratamento, pois não consegue
conviver com as pessoas, está com o pensamento negativo e com
medo. Outro integrante do grupo participa pouco da produção e se
isola dentro da oficina terapêutica. Na semana seguinte este mesmo
paciente abandona o tratamento evidenciando o movimento
frequente de abandono do tratamento no momento da raiva no
processo de conscientização do adoecimento. A pessoa quer mudar,
mas não consegue. O grupo se sensibiliza com ambos os
participantes, evoluindo as relações interpessoais. Observam a
evolução de um trabalho para o outro, mas ainda se percebem
parados, “presos à rede”. Relatam melhora em comportamentos
denunciados nos grupos anteriores, mas aparecem novos
comportamentos inadequados. Refletem sobre os sentimentos e
expectativas estarem oscilando. A pessoa representada está
transparente, ainda não se mostrou. “O camuflado agora está
transparente”. Não querem se esconder, mas ainda não se
mostram. A angustia e tensão aumentam diante do desejo de
mudar. Raiva
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Quadro IV

Data: 17/12/2014
Autores: Carlos, Lucas, Juliano, Barret, João, Eduardo, Lucio (Saiu
do tratamento intensivo), Bruno(?)
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Bruno abandonou o tratamento. Lucio finalizou o seu processo de
tratamento intensivo.
Comentário:
Estabelecem pouco contato verbal na construção da ideia e pintura.
Na reflexão, observam o quadro e ficam um período em silêncio
contemplativo. Um dos integrantes comenta sobre sua quebra de
combinado com a Comunidade pedindo ajuda e diferente dos
momentos iniciais o grupo é acolhedor e sugere a reparação. Outro
integrante ameaça abandonar o tratamento, e o grupo o apoia
diante da sua dificuldade e o orienta a permanecer. Refletem sobre
boicotarem o tratamento, o risco de recaída e apontam que a saída
é alinharem o pensamento ao coração que está partido. “A chave
está no pensamento e precisa chegar ao coração para ter a ação”. O
grupo apresenta-se maduro e cuidam uns dos outros, conseguem
aprofundar nos sentimentos e angustias de tentar mudar, mas a
possibilidade de queda também é real. Depressão
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Quadro V

Data:07/01/2015
Autores: Barret, Juliano, Carlos e Eduardo.
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João abandonou o tratamento e recaiu no período entre o Natal e
Reveillon. Lucas vinculou-se ao grupo de psicoterapia ocupacional
ambulatorial.Bruno abandonou o tratamento. Lucio finalizou o seu
processo de tratamento intensivo.
Comentário:
O grupo chega pontualmente e os próprios pacientes colocam as
três folhas de cartolina sobre a mesa. Enquanto trabalham, têm
conversas produtivas sobre a comunidade, dificuldades pessoais e
suas próprias paranoias. Mostram se cuidadosos na pintura. Avaliam
sobre os momentos de tensão anteriores e o quanto que o grupo
apresenta-se leve. É a representação de uma pessoa que está indo
para a cidade, voltando para a vida após o tratamento. Agora
começa uma nova fase. Mas, sabem que a recuperação continua e
apontam símbolos como a cruz o N.A.. Aceitação
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Coleção: A EVOLUÇÃO DO HOMO SAPIENS - “Do ilusório ao
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REFLEXÃO DOS CINCO QUADROS EM CONJUNTO

Data:14/01/2015 Participantes: Carlos, Barret, Eduardo, Juliano.
Os cinco trabalhos são expostos na oficina terapêutica para a
observação e reflexão.
Comentários:
O grupo reflete sobre a evolução dos personagens e associam às
próprias evoluções. Apontam as mudanças de comportamento,
objetivamente dizem da redução do uso de medicações e paranoias
e trazem todo o processo de construção das obras. Relembram os
momentos de tensões e refletem sobre os companheiros que foram
saindo do grupo. Entendem o primeiro quadro como uma pessoa
desorganizada, machucada, suja e que precisa de cuidado. No
segundo quadro relatam que os defeitos foram aparecendo, e ainda
não diferenciam a saúde da doença. No terceiro quadro dizem que a
pessoa quer mudar, mas ainda está fraca, transparente; quem
permanece no grupo aprofunda no cuidado dos sentimentos. No
quarto quadro associam a transcendência diante da dor, e apontam
o cuidado uns com os outros para suportar o momento difícil,
relatam que é o momento de verdadeira mudança. No quinto
apresentam a continuidade da mudança. A pessoa está bem, está
no caminho para a cidade, mas precisam estar atentos em relação à
continuidade do processo através dos grupos de mutua ajuda e
espiritualidade.
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