
Muito além da produção de bens de consumo e arte, a cerâmica traz consigo 
diversas histórias sobre comunidades, pessoas, dramas particulares e 
expressões do ser humano. Na UFSJ, a graduação em Artes Aplicadas busca 
uma abordagem global dos processos cerâmicos, representada por ações 
que aproximam a instituição dos moradores do Alto das Mercês, em São João, 
ou, ainda, que transformam, pela arteterapia, a vida de dependentes de drogas
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 A dependência de drogas é uma doença 
crônica, influenciada por diversos fatores, como 
genéticos, psicológicos e ambientais. Para superá-la, é 
necessário procurar ajuda de diversos profissionais da 
área da saúde que auxiliam em aspectos físicos e 
mentais. Em São João del-Rei, a Associação de 
Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos 
(Apadeq) oferece atenção, cuidado e suporte para que 
os dependentes sejam reinseridos socialmente. Aí 
entra em cena o projeto de extensão “Ateliê de 
Cerâmica da Apadeq - Arteterapia e geração de renda”.
 O Ateliê surgiu em 2010, a partir de uma 
visita da professora Zandra Coelho, do Departamento 
de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas da UFSJ 
(Dauap), à Apadeq, quando foi convidada a pensar na 
implantação de um ateliê de cerâmica para trabalhar 
arteterapia na instituição. “Queremos promover 
mais uma linha de tratamento da dependência, que 
abre para o residente a possibilidade de se expressar 
por meio da modelagem e do trabalho com argila”, 
explica Zandra, que coordena o projeto. Podem 
participar do programa os residentes da Apadeq que 
estão no período de internação.
 Cerca de 60% a 70% das pessoas em 
processo de recuperação desistem de programas de 
reabilitação. O Ateliê aparece como uma alternativa 
para que os internos se sintam motivados a 
continuar tal processo. “São proporcionados 
momentos prazerosos e de autoconhecimento, que 
colaboram para o sucesso do tratamento e a 
diminuição das taxas de desistência”, reitera a 
professora. Além do prazer, a atividade começa a ser 
voltada para a questão profissional e de geração de 
renda. “Agora estamos começando a oferecer uma 
vertente profissionalizante, visando à geração de 
renda para o período de pós-internação”, conclui.
 O programa tem sido efetivo desde a sua 
criação. Há cinco anos, Zandra e seus orientandos 
participam do Congresso de Produção Científica e 
Acadêmica da UFSJ e saem de lá como destaque. 

Arte que recupera e transforma
Projeto de extensão promove arteterapia como estímulo para que o dependente de 
drogas seja reinserido na sociedade

“Nossos momentos no Congresso têm sido muito 
férteis do ponto de vista da troca de experiências com 
os colegas extensionistas, em que se estabelecem 
muitas pontes de colaboração e parcerias.”

Terapia das expressões artísticas
 Como o próprio nome já nos conta, a 
arteterapia é a utilização do processo de criar 
expressões artísticas como forma de terapia. Nesta 
forma de tratamento, a arte é principalmente uma 
forma de expressar os sentimentos. Esta catarse é 
muito sadia e faz com que o indivíduo se reorganize 
internamente, já que a atividade artística tem o 
poder de ser regeneradora.
 A arte é um canal para uma comunicação não 
verbal. Neste processo, confrontamo-nos com 
diversas facetas de nosso íntimo que estão 
geralmente em conflito com nossas ideias e 
comportamento consciente. Zandra explica que, nas 
oficinas realizadas na Apadec, “o objetivo não é que a 
pessoa saiba fazer coisas lindas ou aperfeiçoamento 
técnico. Ansiamos por que a pessoa consiga 
extravasar sentimentos e situações que possam estar 
angustiando.” A arteterapia feita com a cerâmica é, 
também, uma forma de suavizar a longa e árdua 
batalha contra a dependência, já que o trabalhar com 
a argila proporciona momentos lúdicos.
 A coordenadora conta ainda que, analisando 
os relatórios da instituição, pode-se perceber que, 
nos anos em que a arteterapia vigorou, a evasão 
diminuiu. “As pessoas conseguem aderir ao 
tratamento por mais tempo com o auxílio da leveza 
desses momentos”, comenta. Após o início das 
oficinas do “Ateliê de Cerâmica da Apadeq - 
Arteterapia e geração de renda”, outras iniciativas 
foram tomadas. Hoje, a cerâmica não é a única forma 
terápica que envolve arte acontecendo na 
Instituição. Iniciativas como dança e pintura também 
fazem parte do tratamento atual.



 Estudiosos acreditam que a cerâmica seja a 
mais antiga das indústrias. Nascida no momento em 
que o homem começa a utilizar o barro endurecido 
pelo fogo, ela vem auxiliando na construção da nossa 
história, preservando remotas civilizações e culturas 
por ser um material de alta resistência às ações do 
tempo. Unindo a história carregada pelas peças de 
cerâmica à contida nos casarões de São João del-Rei, 
o Museu do Barro UFSJ traz uma proposta que 
agrega turismo, lazer e educação.
 “O casarão é mais do que um museu. Ele é 
um centro de atividades culturais e de pesquisa, 
ligado principalmente aos cursos de Filosofia e Artes 
Aplicadas, mas com desdobramentos para vários 
outros”, conta Zandra, que é coordenadora também 
do Museu e responsável por sua concepção. A 
professora explica que seu interesse foi despertado 
ao saber que Max Justus Guedes, almirante da 
Marinha do Brasil, havia doado para a Universidade 
um imóvel com um acervo de cerâmica de mais de 
100 peças colecionadas por ele em vida.
 A ideia inicial era fazer um levantamento do 
material, contabilizando e catalogando. O acervo é 
composto por artigos de cerâmica popular que o 
almirante reuniu por todo o Brasil, como peças 
indígenas e de ceramistas importantes como Mestre 
Vitalino. Após concluída essa etapa, Zandra tomou a 
iniciativa do museu e se uniu à professora Glória 
Ferreira, do curso de Filosofia da UFSJ, que está à 
frente do Centro de Referência da Cultura Popular, 
também sediado no espaço. O resultado foi que, 
atualmente, o Museu é um dos núcleos do Centro.
 A velha casa localizada numa rua lateral à 
Igreja das Mercês, com vista para as grandes 
formações rochosas que cercam a cidade, também 
conta muito da história imperial ocorrida nas terras 
são-joanenses. A construção, segundo relatos da 
história oral, foi utilizada como fortificação pelos 
emboabas que ali se prepararam contra ataques 
durante a Guerra dos Emboabas. O lugar foi 
escolhido por sua localização estratégica: no alto, de 
onde se tem uma visão privilegiada.

Arte que conta história e aproxima
Museu de Barro em São João del-Rei reúne peças de cerâmica 

e promove interação com comunidade

 Caminhando pelo terreno, Zandra mostra 
que o quintal da casa é repleto de escavações, 
entradas pelas quais os homens buscavam o ouro. 
“Essas betas (entradas das minas) são um 
testemunho do ciclo do ouro. Há muita história oral 
que corre aqui pelo Alto das Mercês que dá 
testemunho das tradições dos garimpeiros.”
 Atualmente o Museu não está aberto para 
visitação, mas as atividades promovidas seguem a 
pleno vapor. A relação do projeto com a comunidade do 
Alto das Mercês envolve intensa aprendizagem e troca 
de conhecimentos. Moradores trazem muito relatos 
sobre as épocas do ouro e da escravidão e aprendem 
com as oficinas realizadas pelo projeto, direcionadas a 
adultos e especialmente a crianças do bairro. “As 
crianças representam a esperança”, afirma Zandra. Com 
elas, o principal objetivo é lazer e educação. Já para os 
adultos, a intenção é gerar renda e despertar o espírito 
de união e identificação como comunidade.



O Museu também vai ao campo
 A programação de oficinas chega também 
aos quilombos Palmital e Jaguara, localizados 
próximos ao município de Nazareno, a 50 
quilômetros de São João del-Rei. Visando ao resgate 
cultural das comunidades quilombolas e à 
possibilidade de gerar renda para a população local, 
oficinas de aprendizado de cerâmica foram 
realizadas durante todo o ano de 2015. A ação foi 
uma parceria com o programa História e Cultura 
Africana e Afro-Brasileira e o Grupo de Estudos Tugu-
na, coordenados pelo professor Manuel Jauará, do 
Departamento de Ciências Sociais (Decis) da UFSJ.
 Há dois anos vigoram as oficinas nos 
quilombos. “São duas comunidades muito 
fragilizadas do ponto de vista econômico”, explica a 
professora. Há um grande risco social para esses 
locais, que dependem principalmente do cultivo do 
café. A atuação do Museu do Barro nessas 
comunidades é, então, apresentar os processos da 
cerâmica para a produção de artesanato e utensílios 
para serem vendidos posteriormente. Zandra 
explica que as oficinas acontecem mensalmente, 
com um público de 20 pessoas em média - 
principalmente mulheres e crianças.

 Com uma atuação sinérgica do projeto e o 
engajamento da comunidade, uma nova realidade 
social pode ser construída pelos moradores de 
Jaguara e Palmital.


