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RESUMO 

 

Este trabalho foi organizado com a intenção de discutir a importância da narrativa de 

contos, fábulas, mitos, como estímulo a narrativa das histórias pessoais, em 

processos arterapêuticos, para o tratamento de idosos que vivem em residência de 

longa permanência. Foi concebido a partir da experiência com mulheres idosas 

nesta situação de asilamento durante o estágio do curso de pós-graduação lato 

senso em Arteterapia – POMAR/SPEI. 

 

Palavras-chave: idosas – Arteterapia – Psicologia Analítica – narrativa de contos. 
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ABSTRACT 

 

 

This work was organized with the intention of discussing the importance of narrative 

tales, fables, myths, such as stimulating narrative of personal stories in art 

therapeutic processes for the treatment of elderly living in long-stay residence. It was 

conceived from the experience with older women in this situation of 

institutionalization during the stage of post-graduate course in Art Therapy broadest 

sense - POMAR/SPEI. 

 

Keywords: elderly - Art Therapy - Analytical Psychology - narrative tales. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O meu encontro com a Arteterapia aconteceu sem que eu soubesse que era 

um encontro. Na década de 80 eu tive o privilégio de trabalhar no Centro Psiquiátrico 

Pedro II. Nesta época ainda era possível encontrar com a eminente drª Nise da 

Silveira que coordenava o Museu da Imagem do Inconsciente. No pavilhão em que 

era lotado – Hospital Infanto-Juvenil – costumávamos levar os nossos pacientes 

para visitar o museu e lá ficava sabendo das reuniões de discussão que relacionava 

aspectos dos surtos psiquiátricos com as narrativas míticas, sobretudo a mitologia 

greco-romana. Mesmo sem participar efetivamente destas reuniões, esse tema de 

certa forma mexia comigo e desde então eu passei a ter um olhar sensível para a 

relação psique-arte-mitologia.  

 Nesse período eu era aluno do curso de teologia e esses passeios pelo 

museu me influenciaram a também perceber a Bíblia como um livro mitológico. 

Embora não visse nisso nenhum demérito, pelo contrário, eu sofri algumas 

discriminações por conta da minha irreverência para com o “texto sagrado” o que me 

deixava mais curioso para fazer comparações e correlações sobre esse tema e o 

comportamento humano, tanto sob o ponto de vista cultural, como subjetivo. 

 Logo após concluir o curso de teologia, iniciei minha formação em psicologia, 

imaginando que nesta faculdade encontraria com a teoria junguiana. Ledo engano. 

Jung não era sequer citado e minha frustração levou-me a procurar por professores 

que compartilhassem de minha ansiedade. Apenas fui aconselhado a conhecê-lo 

como um item num cantinho da história da psicologia.  

Nessa busca por Jung enveredei por caminhos nunca antes imaginados por 

mim, como por exemplo, uma extensão universitária de Conscientização da Cultura 

Afro-brasileira, onde fiz meu primeiro contato com Orixás, Inquices e Voduns – 

deuses africanos. Neste aspecto, a minha formação em teologia me ajudou a 

ampliar meu olhar e a aprofundar minha relação com essa pluralidade e, nesse 

emaranhado de conceitos, a arte sempre aparecia como uma pilastra central dando 

sentido e forma para os processos evolutivos. A estética do candomblé, os recursos 

litúrgicos que percebia nas religiões, as mitologias cantadas e contadas e os 

encontros desses religiosos com algo que dava sentido a existência apontavam um 

norte na minha busca.  



12 

 

Aceitei o convite de formação como gestalterapeuta e nesta abordagem meus 

laços com a arte como mediadora da consciência e como ferramenta para a 

expressão criativa tornou-se realidade na minha clínica. A Gestalterapia finalmente 

abriu meus horizontes para que novas demandas se organizassem em minha 

permanente formação e, desejando fazer com legitimidade o caminho da 

Arteterapia, disponibilizei-me para o curso da POMAR, onde novamente encontrei-

me com Jung, visto agora como teórico fundamental para a compreensão dos 

processos de saúde do ser humano.  

Em meu estágio decidi escolher como primeiro passo para minha prática 

trabalhar com a terceira idade numa residência de longa permanência e desse 

trabalho de campo retiro os dados e as experiências, para referendar como factível a 

importância da Arteterapia na busca e manutenção de saúde dessa faixa etária. 

Esse período de estágio trouxe para minha prática profissional e humana uma 

aproximação com esse drama de todos nós. Ser idoso é uma realidade que 

ultrapassa a esfera da finitude, pois esta, já é uma realidade presente em todos os 

momentos e experiências da vida, mas é também um problema de justiça, de 

política, de economia, de filosofia de vida e, principalmente, do adoecimento das 

sociedades que relegam ao asilamento e a exclusão aqueles que, segundo a 

ideologia vigente, não são mais uteis.  

Ter observado o quanto essas pessoas são capazes de produzir sentido e dar 

respostas criativas para seus dramas, me ajudou a compreender que a pluralidade, 

vista por mim, nesse mosaico de existências desde o primeiro passo da minha 

busca pessoal, tem a arte como forma privilegiada para qualquer ser humano se 

expressar e comunicar suas relações no mundo. E que ser arteterapeuta é colocar-

se a serviço desse fluxo de criatividade incondicionalmente, sem expectativas 

objetivas, mas apenas acreditando na fluidez do ser. 
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INTRODUÇÃO 
 

Imagem 1: Diversidade de ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal do autor 

 

A construção do indivíduo não se dá em uma única fase da vida. Desde que 

nasce inicia-se uma jornada permanente que, segundo a teoria junguiana é 

chamada de processo de individuação. Esse processo acontece independente da 

vontade do sujeito, mas para que seja vivido melhor, precisa tornar-se consciente.  

À medida que esse processo é reconhecido pelo indivíduo, fica mais fácil 

atribuir sentido à existência. A Arteterapia, utilizando-se da sua multidisciplinaridade, 

possibilita que esse caminho da conscientização do processo emerja, e que o sujeito 

desse processo consiga desenvolver-se com maior eficácia.  

Na terceira idade fantasia-se a ideia que o fim está premente e que, por isso, 

não há porque fazer investimentos para que o indivíduo continue o seu processo de 
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desenvolvimento. Assim, idosos são isolados, asilados e exilados em um pequeno 

mundo de possibilidades.  

Em uma sociedade machista e jovem, voltada para a produção e para o 

consumo, a cada dia essa realidade é reforçada. A população idosa, sobretudo as 

mulheres, por não serem consideradas economicamente ativas, é excluída das 

atividades sociais. Grande parte delas são asiladas em residências de longa 

permanência, perdendo os vínculos sociais e familiares. Esse distanciamento produz 

a perda da capacidade criativa e elas acabam se isolando do meio.  

Considerando que a arteterapia favorece a reabertura do fluxo criativo e a 

reiteração social, e que a narrativa de contos como estratégia arteterapêutica 

possibilita uma revisitação aos conteúdos inconscientes, pretende-se com este 

estudo verificar a importância da narrativa de contos para a ativação de conteúdos 

inconscientes de mulheres idosas que convivem em uma residência de longa 

permanência, resgatando, assim, a memória afetiva. 

O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos 

metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um 

documento que procurasse mostrar a importância da narrativa de contos para a 

ativação de conteúdos inconscientes de idosas que convivem em uma casa de longa 

permanência resgatando, assim, a memória afetiva. 

O estudo foi dividido em cinco etapas. Na primeira discutem-se alguns 

conceitos sobre arteterapia. Suas atribuições, método e relevância para a saúde das 

pessoas, e quanto poderá ser importante para ativar o fluxo criativo nos indivíduos.  

A segunda etapa discorre sobre a psicologia analítica de Jung. Apresenta 

alguns conceitos básicos e oferece uma leitura pormenorizada sobre o processo de 

individuação. Essa leitura correlaciona o conceito junguiano com a arteterapia e 

aponta para a importância que este modelo teórico tem na construção de imagens 

simbólicas e, consequentemente, na dinamização de processos inconscientes, a 

partir do contato com matérias de arte. 

A terceira etapa destinou-se a trazer conteúdos bibliográficos sobre a 

narrativa de contos e, a sua importância e aplicação na arteterapia. Como o mesmo 

auxilia no processo de individuação e na reconstrução do indivíduo.  

A quarta etapa constitui-se na descrição da experiência de campo de estágio 

em uma residência de longa permanência, onde a narrativa de contos teve um papel 

preponderante no processo de grupal. Observou-se no campo de estágio que 
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narrativa de contos e algumas narrativas míticas, assim como a oportunidade para 

que as clientes contassem suas próprias histórias favorecia um clima de 

encantamento e descontração, fazendo com que participassem mais efetivamente 

das atividades de arteterapia no grupo.  

Essa etapa exigiu do pesquisador uma seleção pormenorizada de momentos 

e nuances de falas e expressões de cada componente, para relacioná-los como 

material relativo à questão central, escolhida para este trabalho. 

A quinta etapa é conclusiva e procura, a partir da análise dos dados coletados 

na experiência de campo e dos suportes teóricos entenderem e responder se a 

narrativa de contos pode auxiliar na melhoria da qualidade de vida de senhoras que 

convivem numa residência de longa permanência e de que forma isso acontece. 

Assim, foram feitas algumas recomendações para novas pesquisas sobre 

esse tema e um olhar mais aguçado e interessado para o uso dos contos com essa 

clientela na arteterapia. 
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CAPÍTULO I  

 

ARTETERAPIA 

 

Imagem 2: Odores, formas e cores 

 

Acervo pessoal do autor 

 

A vida é amiga da arte. É a parte que o sol 
me ensinou. O sol que atravessa essa 
estrada. Que nunca passou.  

                                  (Caetano Veloso) 
 

 
Embora a Arteterapia tenha sido incluída na nova Classificação Brasileira de 

Ocupações – CBO - no início do ano de 2013, a sua prática já vem sendo utilizada 

há muitos anos. Em paralelo com a própria história da arte e, sem que se 

pretendesse como uma terapia, conforme o entendimento do termo nos dias atuais, 

a arte sempre foi terapêutica e sempre esteve presente na trajetória do homem, seja 

nos seus ritos religiosos; nos seus ritos de guerra e caça, ou nas variadas formas de 

representar-se e manifestar o seu cotidiano.  

Sobre sua trajetória Philippini (2008, p.14) diz que: 
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Ao buscar referência sobre quem, e em que lugar começou a 
surgir a Arteterapia como uma nova forma de trabalho terapêutico, é 
possível recuar no tempo cerca de 50 anos e encontrar algumas 
âncoras e demarcações. (...) Mas é possível caminhar bem mais para 
trás, na direção de outras origens desta prática terapêutica, aquelas 
que se encontram em tempos bem mais antigos. Nestes registros, 
encontramos desde sempre a ARTE, em suas múltiplas 
manifestações, como profundo documentário psíquico, tanto para a 
coletividade, como para cada indivíduo em sua existência singular. 
(...) E se caminharmos no tempo, bem mais para trás, poderemos 
chegar a cerca de 35.000 anos atrás com a pintura nas cavernas, que 
já configuravam uma ponte expressiva entre o dentro e o fora, entre o 
espaço protegido e interno, para o mundo além, pleno de perigos, 

desafios e adversidades. (Philippini. 2008, p. 14). [grifos da autora] 
 
   
Atualmente, atuando no campo transdisciplinar, a arteterapia concorre como 

uma ferramenta eficaz nos processos de saúde. De acordo com Philippini, a 

Arteterapia é um 

 
processo terapêutico que ocorre através da utilização de modalidades 
expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas, configurarão 
uma produção simbólica, concretizada em inúmeras possibilidades 
plásticas, diversas formas, cores, volumes, etc. Esta materialidade 
permite o confronto e gradualmente a atribuição de significados às 
informações provenientes de níveis mais profundos da psique, que 
pouco a pouco serão apreendidas pela consciência. (2008, p. 13) 

 

 
Tais processos se dão à medida que as fronteiras do aparelho psíquico são 

estimuladas a se comunicarem, trazendo à superfície da consciência conteúdos 

simbólicos que interagem não somente com o mundo interno do indivíduo, mas com 

o seu meio ambiente produzindo assim uma energia capaz de dinamizar a psique do 

indivíduo. Philippini (2008. p. 14) sugere “pensar a Arteterapia como um processo 

terapêutico que resgata técnicas milenares de promoção, prevenção e expansão da 

saúde”.  

Esse processo de tornar consciente o “si mesmo” é chamado de individuação 

(DOWNING, 1991). A Arteterapia através de variadas modalidades expressivas 

favorece que cada pessoa entre em contato com seus aspectos sombrios fazendo 

com que essas sombras, iluminadas, tornem-se imagens configuradas 

proporcionando equilíbrio entre o mundo de dentro com o mundo de fora, ou dos 

aspectos aceitos socialmente e os escondidos e não aceitos da personalidade. De 

acordo com a elucidação de Chendo (2009, p. 62): 
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A luz do que é conhecido está na consciência e a luz do 
desconhecido está na sombra. No momento em que a energia 
psíquica circula, podemos dizer que ela leva luz para o inconsciente. 
Tais conteúdos, iluminados, revelam-se, dentre outras possibilidades, 
por meio das cores. 
Neste sentido o indivíduo pode expressar seus conteúdos psíquicos 
nas cores que usa nas suas produções plásticas, nas roupas que usa, 
enfim, na maneira como decora, colore e ilumina sua vida. (CHENDO. 
2009, p. 62) 

  

Imagem 3: Está tudo bem? 

 

Acervo pessoal do autor 

 

Imagem 4: O que pode mudar? 

 

Acervo pessoal do autor 
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Imagem 5: Como está agora? 

 

Acervo pessoal do autor 

 

É, possível, portanto, possível inferir que em todas as formas de um indivíduo 

se expressar poderá comunicar o seu mundo interno no mundo que vive, ou seja: a 

forma como organiza, descreve, representa e experimenta seu meio ambiente 

transmite informações de como está internamente, mesmo que não esteja 

consciente disso. E, da mesma forma, esse mundo, no qual vive, também não está 

consciente de que em todo tempo está sendo comunicado sobre as interioridades 

dos sujeitos que o habitam, por tratar-se de uma linguagem cifrada para a 

consciência, sendo revelada como símbolo à medida que tal sujeito comece a 

compreender sua própria comunicação. 

Porém, numa sociedade estruturada sobre as bases do verbo, fica evidente 

que o domínio das palavras favorece a elaboração de discursos capazes de dizer 

sobre si, sem que aspectos desconhecidos, ou ignorados sejam tocados e, assim, 

uma personalidade estruturada preserva-se muitas vezes de forma doentia e inerte. 

À medida que a comunicação se desloca para o campo da imagem, essas 

defesas se atenuam, favorecendo que materiais, ou aspectos do ser, antes 
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reprimidos, consigam se expressar relativizando as verdades sobre si e se 

transformando psíquica e materialmente, conforme Nagem aponta ao dizer que: 

 

A Arteterapia então auxilia o processo de individuação do sujeito, 
que possibilita o desenvolvimento de potenciais latentes e do 
autoconhecimento. Ao desenvolver esse seu potencial, pela aquisição 
da liberdade e da autoconfiança, a pessoa torna-se capaz de superar 
seus próprios problemas, enquanto segue configurando o seu 
caminho de transformação psíquica e material. (2009, p.23) 

 

É, portanto, sobre esse aspecto que a Arteterapia favorece que o verbo 

transforme-se em imagem. Esta é uma posição privilegiada, pois ativa essa 

potencialidade do inconsciente comunicar-se com o consciente, não só fazendo 

emergir os símbolos no campo perceptivo, mas, sobretudo, criando imagens 

intensas o suficiente para estabelecer essa ponte. Essa é a função da Arteterapia e, 

nesse exercício ela refaz o caminho da arte como expressão do ser e caminho para 

a cura. De acordo com Ferreira: 

 

Assim, a arteterapia encontra a sua verdadeira função: ser 
testemunha e expressão de um contato verdadeiro. De certa maneira, 
o processo artístico nos obriga a não pensar, a nos entregarmos e a 
vivermos o aqui-e-agora. A arte, como qualquer processo de criação, 
ocorre no âmbito da intuição, mesmo que integre também a 
experiência individual e racional. E, como são intuitivos, esses 
processos se tornam conscientes, à medida que são expressos, em 
que lhe conferimos uma forma. E mesmo que essa elaboração 
permaneça em níveis subconscientes, os processos criativos referem-
se de qualquer forma a nossa consciência criadora, porque só assim, 
poderemos perguntar sobre possíveis significados existentes naquele 
ato criador. Mesmo a consciência, que não é algo acabado e 
definitivo, vai se transformando em seu próprio exercício num 
processo dinâmico em que o homem, procurando sobreviver e 
agindo, se transforma, ao mesmo tempo em que transforma a 
natureza. Assim, não somente percebemos as transformações como 
também nelas nos percebemos. (2005, p. 200) 

 
 

Assim pode-se entender o sujeito da arteterapia como um ser comunicante 

que interage com o mundo através da sua criação e arte. Esse ser dinamiza e é, ao 

mesmo tempo, dinamizado pela imagem. Esta traduz os seus processos e o coloca 

diante do aqui-e-agora necessário para a construção de novas possibilidades. Este 

sujeito está, portanto, em constante contato com forças que o estimulam a produzir 

material psíquico simbólico, contudo, tal contato é triado pelo ego para que o 

indivíduo seja poupado de possíveis confrontos consigo e com o outro.  
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O uso da arte, porém, subverte essas defesas, de forma que conteúdos sejam 

evidenciados como expressões da vida do indivíduo. Mesmo que tal sujeito em 

questão tenha domínio sobre uma modalidade de arte qualquer, o universo que a 

arteterapia se utiliza é bastante vasto e, de uma forma ou de outra, os símbolos irão 

se manifestar como “bússola que orienta o entendimento desta produção simbólica” 

(NAGEM, 2009. p. 22). 

Esse vasto universo da Arteterapia manifesta-se de duas formas: a primeira, 

como transdisciplinaridade (PHILIPPINI, 2009) e, neste aspecto, incorporando em 

sua prática todas as possibilidades de dar escuta ao seu cliente através dos mais 

variados conhecimentos científicos, ou populares que impregnam o arteterapeuta. O 

segundo aspecto, relaciona-se à vastidão de técnicas expressivas no mundo das 

artes. Deste modo, o arteterapeuta pode trazer para o setting desde a música à 

culinária; explorar os sabores e os odores; as expressões corporais e as escritas 

criativas; enfim, para a arteterapia qualquer forma de expressão que abra o canal 

criativo e dê fluidez à comunicação simbólica pode ser incorporado ao seu campo de 

atuação. De acordo com Lima: 

 
A Arteterapia, na sua transdisciplinaridade, permite que as nossas 
potencialidades criativas se desenvolvam por meio de um processo 
onde este canal criativo seja revisto e reconhecido, descoberto e 
redescoberto, ampliado e enriquecido, por meio de variados recursos 
expressivos. (2009, p. 87) 

 

A Arteterapia tem, portanto, uma fonte inesgotável de recursos e de 

possibilidades para atender às demandas de expressividade que seus clientes 

trazem para o espaço terapêutico. De acordo com Ferreira, 

 

Além de ser terapêutica, a arte facilita a expressão de alguns 
processos internos pela presença do material entre o terapeuta e o 
paciente. “É mais fácil falar de uma dor, ou de um medo por meio de 
uma pintura, ou de uma escultura...”. (2005, p. 201). 

 

Assim alguns elementos da personalidade não são aceitos por circunstâncias 

da existência de indivíduos ou de coletividades, sendo transformados em aspectos 

sombrios da personalidade. A criatividade, como canal privilegiado da comunicação 

do universo inconsciente, fica ao longo da vida relegada como uma comunicação de 

segunda categoria, sendo muitas vezes reprimida desde o início da vida social nas 

escolas.  
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Quando o indivíduo consegue se expressar de forma a ser identificado dentro 

de uma corrente intelectual, torna-se um artista que produz uma obra genérica 

academicamente consagrada. Para o senso comum, a arte é o resultado direto do 

trabalho desse artista consagrado como se o mesmo fosse um privilegiado, e tivesse 

em sua constituição uma veia criativa exclusiva, que lhe garantisse total acesso a 

sensibilidade para criar e, aos demais – homens comuns – o privilégio de usar à 

sensibilidade apenas para observar e admirar o trabalho dos outros numa galeria. 

Sobre esse aspecto, Ostrower faz uma consideração bastante significativa. Ela diz: 

 

Inata ou até mesmo inerente à constituição do homem a sensibilidade 
não distingue apenas artistas ou alguns poucos privilegiados.em si 
ela é patrimônio de todos os seres humanos; ainda que em diferentes 
graus, ou talvez em áreas sensíveis diferentes, todo ser humano que 
nasce, nasce com um potencial de sensibilidade. (1977, p. 12) 

 

Ou seja, todo ser humano é capaz de criar. Relevante é a distinção que a 

autora faz de dois importantes aspectos: o primeiro refere-se ao grau de 

sensibilidade diferenciado entre os humanos. Segundo, esta sensibilidade para criar 

pode manifestar-se em diferentes áreas da capacidade do sujeito.  

Ferreira corrobora com este pensamento ao descrever que: 

 

O maravilhoso na arteterapia é que o artista paciente não precisa de 
nenhum talento exterior. Necessita apenas fazer esse caminho do 
autoconhecimento, e porque vivendo esse caminho pode 
testemunhar. Suas obras são o seu processo, o seu testemunho, 
passível de transformação e crescimento a qualquer instante. (2005, 
p. 202) 

 

Não há, portanto, uma sensibilidade maior ou menor, mas a que serve para 

que um indivíduo se adeque ao seu meio, ou o transforme a seu favor.  

Mais adiante, a Ostrower (1977, p. 13) aprofunda e afirma que este fenômeno 

não ocorre exclusivamente com o ser humano, mas com todas as formas vivas, pois 

estas devem estar ‘abertas’ ao seu meio ambiente para sobreviver e trocar energias. 

Criar, portanto é uma condição de sobrevivência. E para criar cada indivíduo lança 

mão dos seus recursos internos e no ato criativo se diz, melhor, se anuncia para o 

ambiente onde vive para si mesmo. 
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Imagem 6: Mãos a obra 

 

Acervo pessoal do autor 

 

No caso do ser humano, essa comunicação de si ao meio compreende uma 

tensão existencial, pois nessa condição – humana – julga os seus atos e o ato de 

quem interage com ele. Para isso, se faz necessário ordenar esse estar no mundo, 

fazendo escolhas e se responsabilizando por elas. De acordo com Ostrower,  

 
Nessa busca de ordenações e de significados reside a profunda 
motivação humana de criar; trata-se de possibilidades do homem que 
correspondem a necessidades existenciais. Impelido a compreender, 
o homem é impelido criar. Ele precisa ordenar os fenômenos e avaliar 
o sentido das formas ordenadas, precisa comunicá-los a outros seres 
humanos através de novas formas ordenadas. (1977, p. 11). 

 
 

Essa reflexão alude que o trabalho da Arteterapia consiste em, inicialmente, 

abrir o canal de expressão artística e imagética do sujeito, para que essa forma de 

comunicação, ou seja, o seu jeito de estar no mundo e comunicar a este mundo e a 

si mesmo sobre esse ordenamento, ocupe um lugar central em sua vida, de forma a 

poder utilizar-se da própria criatividade para ampliar suas percepções de si e do seu 

meio e, desta forma, conseguir dar respostas criativas às suas demandas 

existenciais, ou mesmo dinamizar e embelezar o seu cotidiano. Cabe resgatar o que 

Philippini discute sobre este aspecto: 
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O processo arte terapêutico permite que simbolicamente e de forma 

perene, através das atividades expressivas diversas, sejam retratadas 

com precisão as sutis transformações que marcam o desenrolar da 

existência, documentando seus contínuos movimentos do vir a ser, 

que se configuram e materializam conflitos e afetos. (2008, p.15-16). 

 

Privilegiar a manifestação das expressões artísticas do sujeito, dando escuta 

aos conteúdos internos que brotam, como discutido acima, das tensões da 

existência é a atividade principal de um arte terapeuta, ou seja, favorecer que sejam 

abertos os canais da criatividade e, que por eles pessoas tornem-se conscientes do 

seu jeito de estar e de ser no mundo, outorgando não só mais capacidade, como 

maior responsabilidade para se fazer escolhas. 

 

Imagem 7: Mundo que se Expande 

 

Acervo pessoal do autor 

 

A partir dessas considerações, pode-se ter um olhar mais particular para a 

Arteterapia. Tanto para o seu vasto campo de atuação, quanto para as variadas 

modalidades de técnicas pela qual o arteterapeuta poderá se utilizar no seu setting. 

Ao longo desses 50 anos como prática terapêutica, nas palavras de Philippini: 

 

Encontramos a Arteterapia sendo utilizada como produtivo processo 
terapêutico, em hospitais, clínicas, consultórios, escolas, empresas, 
em grupos de características diversas e faixas etárias distintas. Para 
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todas estas instituições e para as mais diversas populações está 
presente a possibilidade de ativar núcleos de saúde e criatividade. 
(2008, p. 15) 

 

Imagem 8: Buscando saúde 

 

Acervo pessoal do autor 

 

A cada dia a Arteterapia vai ampliando seu campo de atuação oferecendo 

respostas às diversas demandas onde o fluxo criativo se faz necessário para que 

indivíduos ou coletividades possam amenizar seus processos de adoecimento, 

expressando suas necessidades de saúde, ampliando sua qualidade de vida, 

liberdade, acolhimento, reconhecimento e reforço da autoestima. Quando tais 

necessidades exteriorizam-se, simbolicamente, a partir e através de imagens, textos 

e narrativas criativas, músicas, danças e toda a sorte de expressões corporais e 

sensoriais a saúde prevalece sobre o adoecimento. 

As escolhas que são feitas para o ato de criar são impregnadas de, nas 

palavras de Ostrower (1977), intencionalidades. Absolutamente, ninguém escolhe 

aleatória e impunimente cores, formas, texturas e, da mesma forma, não se chega a 

nenhuma produção, ou resultado, sem que se “denuncie” na sua obra, mesmo que 

não haja uma consciência disso. Assim, o arteterapeuta terá sempre o seu olhar 

aguçado e atento para o que há de informação no “dito imagético” de seu cliente.  
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Outro aspecto importante são as variadas modalidades de expressões de arte 

do qual tanto arteterapeuta como cliente podem recorrer. Elas vão desde o simples 

papel e giz de cera, ao mundo sofisticado do cinema. O importante, porém, é que o 

arteterapeuta perceba-se como sua própria ferramenta e veja, também, no seu 

cliente, as capacidades, potencialidades e dotes artísticos para o desempenho de 

atividades. O uso da criatividade é extremamente importante e a abertura para que 

ela – a criatividade – se manifeste sem censuras, ou crivos de qualquer espécie, 

favorecendo um ambiente e uma relação fértil entre ambos. 

 

Imagem 9: Perfume para Lourdes 

  

Acervo pessoal do autor 

 

Neste trabalho serão abordados dois itens que se cruzam no campo de 

estágio: mulheres idosas e as narrativas de contos. Ambas fizeram uma interface 

significativa no processo desse grupo de mulheres asiladas convivendo em 

residência de longa permanência, o que será abordado mais adiante. 

A arteterapia tem uma inserção importante na atuação com esse público, de 

mulheres idosas e de conviventes nessas instituições. Essa é uma fase da vida onde 

as pessoas tendem a se isolar e viver suas angústias e depressões. É nessa 

intercessão que o trabalho do arteterapeuta pode contribuir para a saúde e bem 

estar dessas pessoas. Conforme Ferreira (2005, p.201), 
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A arteterapia pode ser um suporte terapêutico excelente para as 
pessoas idosas, sendo utilizada em geriatria e gerontologia para 
estimular a criatividade, permitindo a descoberta de uma nova 
socialização e o restabelecimento da confiança. Uma das principais 
virtudes da arteterapia é a de reestabelecer a relação numa troca que 
tem lugar na escuta, no olhar, no gesto – e que vai perdurar no 
mundo social (FERREIRA, 2005, p. 201) 

 

Em particular, a narrativa de contos tem um significado importante para este 

trabalho. Essa modalidade está descrita por Philippini (2009) como parte das 

“conexões criativas”, pois não pertence ao universo das artes plásticas, mas 

contribui efetivamente com o processo arteterapêutico, sobretudo para os que 

enveredam no campo da Psicologia Analítica.  
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CAPÍTULO II 

 

DINÂMICA EXISTENCIAL EM JUNG 

 

Imagem 10: Reverência ao mistério 

 

Acervo pessoal do autor  

 

Eu gosto do absurdo divino das imagens. 
(Manoel de Barros) 

 

A concepção junguiana do inconsciente o compreende como pessoal e 

coletivo. No primeiro, as percepções e impressões do indivíduo, ou seja, o seu 

contato com o mundo exterior, vão dando um formato dinâmico a essa instância 

fronteiriça entre o consciente e o inconsciente coletivo, que nas palavras de Silveira 

(1968, p. 72), “Embora não estejam em conexão com o ego, nem por isso deixam de 
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ter atuação e de influenciar os processos conscientes, podendo provocar distúrbios 

tanto de natureza psíquica, quanto de natureza somática”. Nele, são armazenadas 

as percepções cotidianas que, em algum momento, deixam de ser úteis para a 

situação vivida, ou que precisam ser reprimidas por causarem algum tipo de 

sofrimento. Essa dinâmica não corresponde, porém, ao recalque ou repressão 

freudiana que a entende como produção da moral repressiva introjetada pelo 

indivíduo.  

O inconsciente coletivo corresponde às camadas mais profundas do 

inconsciente e implica pensar o ser humano com uma tendência, ou melhor, com 

potencialidades para desenvolver comportamentos repetidos pela humanidade ao 

longo de sua existência. Ele é uma herança comum a toda a humanidade 

(SILVEIRA, 1968).  

Jung conceitua e diferencia essas duas instâncias da psique da seguinte 

forma:  

 

O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se  
de um inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência 
à experiência pessoal, não sendo, portanto uma aquisição pessoal. 
Enquanto o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de 
conteúdos que já foram conscientes e, no entanto desapareceram da 
consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos 
do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e, portanto 
não foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência 
apenas à hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste 
em sua maior parte de complexos, o conteúdo do inconsciente 
coletivo é constituído essencialmente de arquétipos. (2000, p. 53) 
 

 
Ambos os conceitos são importantes para que se compreenda a estrutura do 

pensamento junguiano sobre a dinâmica da psique. Durante toda a existência o 

indivíduo está sob o efeito dos movimentos das energias dos inconscientes que 

trocam informações e se atualizam com o meio ambiente.  

Isto é diferente de pensar que o indivíduo é refém de um determinismo 

psíquico do qual ele não pode se desvencilhar, pois cada ser é sujeito de sua própria 

vida e isso acontece à medida que a individualidade é construída num processo de 

sucessivas experiências que acontecem na relação de inúmeros fatores tais como 

meio ambiente, genética, cultura, moral e, dentre estas, a força desse inconsciente 

impessoal preconizado por Jung.  
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Sobre o resultado dessa troca, ela acontece entre o meio onde o indivíduo 

está inserido e o inconsciente pessoal, pois os conteúdos coletivos e profundos, 

conhecidos como arquétipos, não tornam-se conscientes, mas influenciam a 

identificação com as experiências concretas dando origem aos complexos que são 

os conteúdos existentes no inconsciente pessoal. Nas palavras de Downing (1991, 

p. 10), Jung reconheceu “que aquilo que ocorre na consciência individual são 

sempre imagens arquetípicas – manifestações concretas e particulares que sofrem a 

influência de fatores socioculturais e individuais”. 

 

Imagem 11: Janela para o mundo de dentro 

 

Acervo pessoal do autor 

 

Essa instância arquetípica é, portanto, uma potencialidade de ser como 

resultado de todos os processos e eventos da existência, mas não é a forma como 

esse sujeito apresenta-se, ou relaciona-se nem consigo mesmo e, nem com o 

ambiente que vive, pois o Self como arquétipo motriz apresenta-se, ou como 

imagem arquetípica, ou como reflexo de uma potência para ser inteiro no mundo. 

Essa imagem é contextualizada, via de regra, como desejo. Sendo, por vezes, 

conduzida pelo conflito entre o que é e o que pode-vir-a-ser. 
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Aprofundando essa ideia o mesmo autor nos diz: 

 

O interesse de Jung pelas imagens arquetípicas reflete sua ênfase na 
forma do pensamento inconsciente em lugar de seu conteúdo. Nossa 
capacidade de responder às experiências na qualidade de criaturas 
geradoras de imagens é herdada, nos é outorgada pela nossa própria 
condição de humanos. As imagens arquetípicas não são resquícios 
de um pensamento primitivo, não são um depósito morto, mas sim 
parte de um sistema vivo de interações entre a psique humana e o 
mundo exterior. (DOWNING, 1991, p. 10) 

 

Esta dinâmica acontece, metaforicamente, como um drama protagonizado 

pelo Ego, pela Sombra e pela Persona.  

O Ego responde a essa dinâmica apresentando-se como um si mesmo. É um 

narrador que acredita no texto existencial que lhe chega como material. Assim, ele 

corresponde a uma ideia – uma ideia de si. Para o ego, o indivíduo apresenta-se na 

dureza do seu texto, ou seja, apenas como o resultado final e não como um 

processo que envolve correlações e conflitos entre vários aspectos da mesma 

psique. Ele se apresenta como o centro da consciência.  

 

Imagem 12: Desmascarando-me 

 

Acervo pessoal do autor 
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Downing (1991, p. 21) descreve o ego como “Aquele aspecto do mim mesmo 

que, com ingenuidade, concebi como mim, como ego, é uma dimensão de 

aparecimento tardio, uma figura com sua importância própria, entre muitas outras”. 

Essa ingenuidade que se acredita um ser final e acabado faz com que o ego 

acomode-se e, mais do que isso, ancore-se em personagens aceitos pelo meio 

social, representados como máscaras, ou personas. 

Um indivíduo passa grande parte de sua vida tentando manter-se como se 

acredita. Ele tem uma percepção de si e, mesmo que incomodado com alguns 

aspectos do seu comportamento, resiste aos movimentos de mudanças, pois apega-

se a uma identidade cristalizada. Sente-se seguro com o que pensa ser, embora 

esteja constantemente ameaçado pelo desejo de mudar.  

O processo de individuação acontece à medida que o individuo vai tornando-

se consciente do seu ser e vai percebendo o quanto que absorve do meio onde está 

inserido. Tal consciência exige que esse sujeito vá também separando-se do que 

não é seu, ou, pelo menos, vá diferenciando-se do que não é seu, e fazendo as 

opções consciente do exercício dos seus papéis.  

 

Imagem 13: Traços Coletivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal do pessoal 
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Jung refere-se à persona da seguinte forma: 

A persona é uma imago do sujeito, constituída em grande parte de 
materiais coletivos como a imago do objeto. Quanto à persona, é um 
produto de compromisso com a sociedade: o eu identifica-se mais 
com a persona do que com a individualidade. Quanto mais o eu 
identifica-se com a persona tanto mais o sujeito é aquele que 
aparenta. O eu é desindividualizado. (2003, p. 153). 

 

De acordo com Reis (2001, p. 147) esse tornar-se um “si mesmo” é a realização 

das potencialidades da pessoa. Assim, “Através do processo de individualização o homem 

torna-se o ser único que de fato é, realiza a sua potencialidade. Em outras palavras, torna-se “si-

mesmo””.  

Porém, não é somente tornando-se consciente dos seus papéis sociais que o 

homem tornar-se uma pessoa individualizada. Ele dependerá da relação dinâmica 

com outros elementos tanto do inconsciente, quanto do mundo externo.  

  

 Imagem 14: Quem me refaz 

 

Acervo pessoal do autor 

 

Diferente da persona, a sombra é o movimento contrário. Pois significa a 

desestabilização dessa ordem. Ela é composta de aspectos interiorizados que não 

surgem na superfície, ou seja, na consciência. Não necessariamente é negativa, ou 
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nefasta. Seus aspectos amedrontadores se dão pelo fato de não estarem à luz da 

consciência, e não porque não tenham luz. Quando se aproximam da superfície, 

conteúdos que nas sombras da inconsciência não ameaçavam, agora se revelam 

como nuances que antes não eram reconhecidas pelo indivíduo. Por isso, a sombra 

contém, em si, elementos importantes para o processo evolutivo humano.  

 

Imagem 15: Olhar do céu 

 

Acervo pessoal do autor 

 

No Evangelho, segundo São Mateus, esse processo de tornar-se iluminado é 

descrito metaforicamente da seguinte forma: 

Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada 
sobre um monte; nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo 
do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram 
na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para 
que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está 
nos céus. (5,14-16) 

 

 Assim, pode-se entender que tal qual a candeia, citada no Evangelho, alguns 

aspectos dos seres humanos são reprimidos, guardados, ou armazenados em um 
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‘velador’, de onde não poderão iluminar a cidade, ou a pessoa. E, no momento em 

que são expostos, nossos seres tornam-se iluminados, ou conscientes. 

Imagem 16: Mas-caridades 

 

Acervo pessoal 

 

Sobre este aspecto, Abate menciona: 

 

Nós entre a meia-idade e a velhice, aquela época da vida em que não 
estamos mais na flor da idade, mas ainda não ficamos efetivamente 
velhos, quase todos passamos por uma transição. Tanto o corpo 
quanto a alma encontra-se no limiar da idade. Entre os cinquenta e os 
setenta anos somos chamados a passar por uma profunda 
transformação. A vida muda radicalmente e nós também; física, 
psicológica, mental e espiritualmente. Este fato, ao que tudo indica, é 
ao mesmo tempo nossa esperança e nosso medo. (2010, p. 18) 

 
 

Tão logo a Sombra atue e modifique o Ego, a Persona reintroduz novas 

formas de apresentar-se, protegendo, assim, elementos essenciais do sujeito, tal 

qual ele é, até que novas necessidades de mudanças de vivenciar os papéis se 

façam necessárias.  

A Persona corresponde ao ajuste de toda essa dinâmica. Ela é sempre 

presente porque é a face através da qual o indivíduo vai se reconhecer socialmente. 
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Ela compõe o eu social e se apresenta de acordo com a necessidade da pessoa 

relacionar-se e ser aceita pelo seu meio.  

Para Jung, ela corresponde à necessidade do indivíduo adaptar-se ao mundo 

social. Assim ele nos diz: 

  

Como todo ser humano, é, na realidade, individual, mas é-o 
inconscientemente. Em virtude de sua identificação, maior ou menos, 
com a disposição do caso, engana pelo menos os outros e ilude a si 
próprio, com frequência, no tocante ao seu caráter. Coloca uma 
máscara, sabendo claramente que ela corresponde, por uma parte, a 
seus propósitos e, por outra parte, às exigências e opiniões dos que o 
cercam, predominando umas vezes um desses fatores, outras vezes 
o outro. A essa máscara, adotada ad hoc, dei o nome de persona. 
Com esta palavra era designada a máscara dos antigos atores. 
(1974, p. 477). 

 

Também a persona nos proporciona uma personalidade dinâmica, pois ela 

não está enquadrada de forma rígida a um modelo, ou a uma de suas facetas. 

Estará de acordo com os propósitos do sujeito de atender a si próprio, ou ao meio 

social, conforme sua necessidade.  

Hall e Lindzey atribuem à persona a responsabilidade de produzir uma 

personalidade pública.  

Eles nos dizem que: 

 

A persona é a máscara usada pelo indivíduo em respostas às 
solicitações da convenção  e das tradições sociais e às suas próprias 
necessidades arquetípicas internas. É o papel que a sociedade lhe 
atribui, a parte que a sociedade espera que ele represente na vida. O 
propósito da máscara é produzir uma impressão definida nos outros 
e, muitas vezes, embora não obrigatoriamente, dissimula a natureza 
real  do indivíduo. A persona é a personalidade pública, aqueles 
aspectos  que ostentamos ao mundo ou que a opinião pública fixa no 
Indivíduo, em oposição à personalidade privada, que existe por trás 
da fachada social. (1973, p. 101) 

 

Outro arquétipo muito importante é o Self. Ele representa na natureza 

psíquica, o ser integrado. O indivíduo que está em constante movimento para se 

organizar tem como propulsor um ideal de ser – o Self – que, diferente do que se 

pensa, não é um estado acabado e pronto, mas um investimento de construção de 

um sujeito capaz de transitar em si mesmo sem prejuízo da sua organização. Esse 

estado relaciona-se diretamente com o meio, ou com a existência e, por isso jamais 

pode ser visto como inalterado e acabado.  
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 Imagem 17: Luz que me invade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal do autor 

 

Durante a existência, uma pessoa passará por muitos episódios de alteração 

desse estado. Assim, ela se construirá e se descontruirá, para se tornar um ser mais 

pleno e inteiro.  

Esses arquétipos, entre outros, participam efetivamente do processo de 

individuação do sujeito. Esse movimento de adequações e desinstalações de papéis 

e comportamentos reflete-se no jeito de ser e de pensar do indivíduo.  

Essas adequações podem ser pensadas em todas as fases do 

desenvolvimento humano. Desde a infância até o envelhecimento o homem se 

movimenta psiquicamente. Na fase adulta torna-se consciente dessa construção e, 

nela, afirma-se como sujeito no mundo. Impõe suas características e age como se 

nada mais pudesse mudar, rejeitando, portanto, todos os movimentos que o 

desloquem desse lugar. Mas tudo ao seu redor muda e mesmo ele vai sendo 

alterado pelo meio ambiente. Alguns aspectos da vida mudam radicalmente os seus 

papéis sociais tais como o casamento, a paternidade/maternidade, as interações 

sociais, as doenças, catástrofes, mudanças, estatus, e, inexoravelmente, a velhice.  
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Esta, dependendo da cultura e do contexto social, pode provocar uma ruptura 

radical com os padrões anteriores do indivíduo. As limitações físicas, a ideia de 

produtividade e consumo, próprios do ocidente, colocam o idoso num lugar diferente 

daquele em que o mesmo viveu a sua vida adulta. Muitas vezes esse deslocamento 

reverbera em conflitos para esse idoso que, ao não se ver adequado com as 

percepções que tem de si mesmo, mergulha em um sofrimento profundo.  

Ao observar e perceber o mundo ao seu redor “desadequado” do seu 

universo interior, ou seja, não se enquadrando às referências construídas ao longo 

de toda a sua vida, interioriza-se em seu mundo interno, abrindo um processo de 

invisibilidade diante de uma sociedade que não enxerga o idoso, e o submete à 

margem do convívio.  

Os cuidados, as atitudes de piedade, o exílio num espaço protegido segundo 

a ótica dos parentes e próximos fazem com que a cada dia o universo simbólico do 

idoso restrinja-se a um lugar vazio de sentidos, e a libido regrida na desesperança e 

no adoecimento. 

Porém, mesmo nessa fase, a psique está em atividade fazendo o movimento 

de integração desse ser com seu próprio Self, pois essa busca pela saúde nunca 

cessa e, por isso, todas as alternativas favoráveis à promoção desse movimento 

podem ser apreendidas por esse idoso, tal qual o movimento que uma criança em 

tenra idade busca, ao seu jeito, apreender o mundo através da sua percepção.  

O universo da Arteterapia oferece inúmeras modalidades de expressão 

criativa colocando-se como uma das alternativas para o fluxo da saúde. Dentre 

tantas modalidades expressivas, a narrativa de contos proporciona a abertura da 

imaginação e, consequentemente, a interação do sujeito com seu universo interno. 

Deste modo, imagens, sensações, lembranças e desejos tornam-se próximos e 

tangíveis de serem representados e reelaborados.  
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CAPÍTULO III 

 

NARRATIVA DE CONTOS 

 

Imagem 18: Nissanbó, o contador de história 

 

Acervo pessoal do autor 

 

 

Contos de fadas são mais que verdade; não 
por que nos dizem que dragões existem, mas 
por que eles nos dizem que dragões podem 
ser derrotados. 

(G. K. Chesterton) 

 

 Narrar e ouvir fatos, histórias, situações do dia a dia, os sonhos e relatos de 

viagens tem reunido homens, mulheres e crianças, em todos os lugares e em todas 

as épocas. Tais narrativas agregam pessoas de diferentes faixas etarias, condições 

http://pensador.uol.com.br/autor/g_k_chesterton/
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sociais, religiões e culturas, pois atraem pelo elemento comum que é a trajetória 

humana na existência.  

 De acordo com Silva e Monteiro, 

  

Durante séculos, a memória viva dos povos foi perpetuada 
pela ação de contar e ouvir histórias. Como heranças remotas 
da civilização, o conhecimento acumulado pelas gerações foi 
sendo transmitido através da linguagem oral, constituindo-se 
num verdadeiro legado da cultura popular, surgindo, assim, 
mitos, lendas e contos diversos. (2013, p. 2) 
 
 
 

 Os contos contém em si a narrativa do processo que cada indivíduo faz em 

direção ao seu processo de individuação. Ele descreve as várias etapas desse 

processo no que diz respeito às derrotas e vitórias, a morte e a vida, as guerras, 

agriculturas, fases e processos da terra e, assim guardam os ensinamentos para o 

lidar com as coisas do viver.  

 Quando um conto é narrado, uma luz se acende no universo simbólico. 

Instâncias do inconsciente são despertadas. Faz-se contato com lembranças, 

sensações, sentimentos e fatos, de forma pessoal e significativa. Os elementos de 

um conto são singelos, mas possuem a eloquência de um discurso.   

 

Imagem 19: Pequena eterna chama 

 

Acervo pessoal do autor 
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 Os contos têm uma estrutura simples e fácil de ser entendida. Propícios para 

serem narrados em uma roda, numa mesa, ao redor do fogão, ou da fogueira, numa 

pausa para o descanso e em quaisquer situações da vida onde o caminhar seja 

pensado. Segundo Brito, 

 

Desde sempre o homem tem sido seduzido pelas narrativas que, de maneira 
simbólica ou realista, direta ou indiretamente, falam-lhe da vida a ser vivida 
ou da própria condição humana, seja relacionada aos deuses, seja limitada 
aos próprios homens. (2003, p. 10) 

  

 Assim, por conter conteúdos acumulados da passagem do homem pela 

existência, os contos trazem em si um potencial emocional que identifica o ouvinte 

com os personagens e com o enredo narrado. Alguns eventos da vida se esvaziam 

se analisados sob o prisma da racionalidade. É necessário que a nossa emoção se 

identifique com a emoção emanada de uma narrativa de conto. Cada palavra, gesto, 

imagem produzidos desperta, ou atrai o indivíduo.  

 

Imagem 20: Peito que Acolhe 

 

Acervo pessoal do autor 
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 Sobre a importância da narrativa de contos, Boff argumenta: 
 
Como falar do enamoramento, do amor, do cuidado essencial, da 
traição da pessoa amada, das crises da vida, das doenças incuráveis, 
do nascimento e da morte senão com emoção, contando estórias 
exemplares? Os conceitos abstratos e frios não conseguem traduzir 
as cores da realidade. Não geram figurações na imaginação. Por 
isso, de certa forma, falseiam nossa experiência dos fenômenos 
vividos.  (1999, p. 37). 

 

 Esses conteúdos registrados nos contos e a potencialidade de desenvolver 

conteúdos em forma de imaginação, identificação e juízo de valores nos seus 

ouvintes, favorece que a narrativa de contos seja usada como instrumento para o 

cuidado do outro nos seus processos de individuação.  

 

Imagem 21: Histórias que encantam 

 

Acervo pessoal do autor 

 

 Na arteterapia, sobretudo com abordagem junguiana, a narrativa de contos 

facilita o processo de individuação à medida que põe o indivíduo em contato com 

seu universo interior, pois os contos descrevem a jornada do heroi: seus percalços 

na busca da felicidade. Tal qual um sonho, traz imagens oníricas do inconsciente 

coletivo. Essas imagens emergidas são trabalhadas de acordo com as múltiplas 
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expressões da arte, que auxilia ampliar os seus significados e tornar os processos 

conscientes. Conforme Philippini: 

 

A inclusão dos contos como um instrumento de valor 
terapêutico, entre outras variáveis, deve-se ao fato de 
representarem em suas narrativas fenômenos universais, e 
por terem como fonte o inconsciente coletivo, apresentando 
evidências de uma trajetória humana ancestral, o que vai 
facilitar a compreensão da trajetória de aperfeiçoamento, 
evolução e individuação humana.  (2009, p. 118) 

 

A autora corrobora a ideia de que os contos trazem conteúdos já vividos e 

experimentados por toda a humanidade em seu percurso. As situações narradas 

podem tornar-se imagens e, assim, favorecer o contato com símbolos inerentes aos 

processos individuais, possibilitando a comunicação de forças psíquicas conscientes 

e inconscientes, dando condições, para que o sujeito descubra criativamente uma 

saída para os seus problemas (Ibiden, 1999). 

 

Imagem 22: Colando Histórias 

 

Acervo pessoal do autor 
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A narrativa de um conto implica na ativação de aspectos universais do 

comportamento humano. O seu uso em um setting terapêutico, deve ser precedido 

pela tarefa de que áreas da vida e da psique poderão ser atingidas, pois ter 

consciência desse valor propicia um uso eficaz, objetivo e seguro do mesmo. 

Philippini (2009, p. 119) discrimina tais possibilidades benéficas e terapêuticas: 

 

a) Criatividade – ao se ouvir um conto o paciente faz contato com inúmeras 

possibilidades de resolução de um conflito. Além de o conto oferecer um 

desfecho próprio, à medida que está sendo narrado faz com que o ouvinte 

antecipe soluções, tome partido, se projete nos personagens, identifique 

sentimentos e emoções. Desta forma, o olhar se constroi a partir de 

variados pontos de vista, prismas diferentes que facilitarão um olhar para 

si mesmo. 

 

b) Apresentar gradualmente conflito x resolução – uma narrativa é também 

um processo com início, meio e fim. À medida que é narrado há um 

descortinamento gradual das fases da história. Não há uma solução 

pronta. Essa solução vai sendo construída e atualizada. 

 

c) Propicia reflexões e insights – o olhar de fora reflete o olhar de quem olha. 

Quando um conto é narrado, e os seus ouvintes fazem antecipações e 

julgamentos possibilita-se que os mesmos, se enxerguem na narrativa, ou 

mesmo julguem a si mesmos sem se perseberem e, tão logo façam 

contato com suas sentenças e apropriações, vejam luzes para os seus 

problemas.  

 

d) Interação lúdica – o mundo dos contos relaxa, retira o ouvinte da 

racionalidade e relativiza defesas. Desta forma, possibilita fluidez para 

brincadeiras, expressões corporais, expressões artísticas. A partir de um 

conto, um indivíduo dialoga melhor com o imaginário dando vida, ou 

melhor, animando objetos ao seu redor.  

 



45 

 

e) Ampliação da percepção pelo contato com questões arquetípicas e 

transculturais – o mundo dos contos é o mesmo mundo dos sonhos. Suas 

imagens refletem um mundo inconsciente, transpessoal e transcultural. 

Não há nos contos uma lógica racional e a sua trajetória é atemporal. Além 

disso, seus personagens representam as experiências da existência com 

seus dramas, conquistas, paixões e sofrimentos que retratam 

arquetipicamente os momentos comuns da humanidade.  Dessa forma, ao 

ouvir uma narrativa de conto, o ouvinte reconhece sua propria experiência 

na trajetória ancestral.   

 

f) Contata eventos comuns à dimensão humana – os contos dizem sobre os 

eventos da humanidade: as guerras entre povos e os pequenos conflitos 

familiares, os nascimentos, as mortes e doenças, os casamentos, 

colheitas, catastrofes, amizades, saudades, enfim, o jeito humano de estar 

no mundo. Os contos contam sobre a jornada na terra. Contam sobre as 

coisas comuns e simples e sobre as questões mais complexas da 

existência. Numa narrativa cada ouvinte fará contato com alguma coisa 

que diga respeito a si mesmo e verá através do conto uma parcela da sua 

história, ou de algum aspecto do seu viver.  

 

g) Ativa o imaginário – à medida que um conto é narrado, a imaginação viaja, 

se libera para absorver as imagens oferecidas. Possibilita que sensações 

sejam presentificadas e o pensamento flua com menos censura, ou 

bloqueios. O simples fato de ouvir uma narrativa de conto integra o ouvinte 

à história, fazendo com que o mesmo construa hipóteses, julgue os fatos, 

tome partido, expresse sentimentos, ou seja, que transporte-se para outro 

mundo – um mundo da imaginação.  

 

h) Favorece o autoconhecimento – uma das formas de autoconhecimento é 

conhecer o outro, melhor, é relacionar-se. A narrativa de contos favorece o 

autoconhecimento à medida que o indivíduo se integra a um universo de 

personagens e com eles identifica-se, ele vai reconhecendo suas reações, 

valores, seus limites e frustrações. À medida que julga os fatos, evidencia 
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o seu jeito de construir seu universo, sua lógica, seus pensamentos e 

atitudes. Reconhecer os sentimentos dos personagens é reconhecer os 

seus próprios sentimentos e emoções.  

 

i) Ativação e desenvolvimento da comunicação oral – uma narrativa de 

contos privilegia a tradição oral. Nesta tradição, cada um tem um jeito 

próprio de contar. Da mesma forma que cada um tem um jeito próprio de 

ouvir e interagir. Um conto é um exercício de comunicação entre quem 

conta e quem ouve, mas é também uma tradução entre uma narrativa que 

perspassa um tempo ancestral e um tempo presente. Sempre será outro 

contando. Daí a necessidade de atualização nas palavras, nos gestos, no 

olhar, nos exemplos e imagens. Contar e ouvir um conto exercita o jeito de 

contar e ouvir de si e do outro, que pode ser próximo, ou não.  

 

Imagem 23: Cantando, eu conto 

 

Acervo pessoal do autor 
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Esses itens descritos acima por Philippini (2009) sugerem uma infinidade de 

indicações terapêuticas para os contos. A inclusão dessa ferramenta na arteterapia 

torna o setting terapêutico um espaço rico de possibilidades expressivas, a partir do 

contato do paciente com esse universo simbólico. Além desses itens os contos 

também podem trazer diversão, prazer, integração ao grupo e material para facilitar 

a expressão corporal e teatral.  

 

Imagem 24: Cada conta um conto 

 

Acervo pessoal do autor 

 

O uso dos contos terapêuticamente é ilimitado e, como visto anteriormente, 

oferece uma infinidade de recursos, contudo, para uma narrativa de contos ser 

eficaz, é preciso que o arteterapeuta tenha alguns cuidados ao aplicá-la. 

Deve-se conhecer o indivíduo ou o grupo a que vai ser aplicada a narrativa. É 

importante discriminar a faixa etária, o gênero, o credo religioso, em caso de grupo, 

se é um grupo hetero ou homogênio. É importante saber os objetivos e 

características de cada um, saber se há alguma doença, dependência, perdas 

importantes. Toda informação é bem-vinda, e todo cuidado com o outro conta a 

favor do processo terapêutico.  
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Imagem 25: Viajando num mar de sonhos 

 

Acervo pessoal do autor 

 

Um conto, por exemplo, pode sofrer adaptações dos nomes dos personagens, 

quando podem ser excluídos elementos que sejam previamente reconhecidos como 

ameaçadores, ou invasivos. Podem também ser atualizados e contados de forma 

que haja uma melhor interação dos ouvintes, caso esse seja o objetivo. É importante 

que uma narrativa de contos seja vista como um remédio com dosagem certa para 

cada situação e pessoa. 

Porém, não há como controlar todas essas variáveis. É possível que 

aconteçam situações imprevisíveis, para isso, deve-se ter um suporte seguro para o 

individuo, ou para o grupo. É imprescindível que haja uma âncora e que todos 

estejam protegidos.  
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CAPITULO IV 

 

CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Imagem 26: Não serve, traz pra feira. 

 

Acervo pessoal do autor 

 

Deus é mais belo que eu. 
E não é jovem. 

Isto ,sim, é um consolo. 
(Adélia Prado) 

 
 

 Neste capítulo serão relatadas algumas das experiências de estágio, 

realizado para a pós-graduação em Arteterapia pela POMAR / SPEI, durante o 

período de junho de 2012 a março de 2013. As atividades foram orientadas e 

desenvolvidas com um grupo de seis mulheres idosas, na faixa de 60 a 90 anos, 

moradoras de uma residência de longa permanência localizada na Zona Norte do 

RJ. 

 O objetivo do estágio era trabalhar arteterapêuticamente com um grupo de 

mulheres idosas, de modo que laços afetivos se fortalecessem e ressignificassem a 
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vida dessas mulheres, ajudando-as a fazer contato com suas emoções, lembranças, 

através do companheirismo e do sentido de pertencimento estabelecido.  

Nestes encontros, a prática do compartilhamento de idéias mediante a 

produção das imagens desenvolvidas, era o meio para que fossem atingidos os 

objetivo. 

 As atividades do estágio se dividiram em três partes: Diagnóstico, Estímulos 

Geradores e Processos Autogestivos. 

 O grupo era composto por seis mulheres idosas, as quais decidiu-se nomear 

de Al, An, Be, Du, El, Ml. O grupo fora selecionado, segundo os critérios da 

coordenadora da casa. Contudo, no terceiro encontro Al não quis mais participar e, 

outra participante, recém chegada à casa, demonstrou interesse pelo grupo. Assim, 

Ce foi admitida como novo membro do grupo.  

 

Imagem 27: Prontas pra sair 

 

Acervo pessoal do autor 

 

 Este grupo permaneceu sem alterações até o ultimo mês, quando Ml saiu da 

casa. A componente An não conseguia manter assiduidade, pois o encontro 

conscidia com algumas de suas visitas ao psiquiatra em um hospital do bairro.  
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 A residência de longa permanência situava-se em uma rua residencial casa 

de grades na frente localiza-se numa rua residencial. É sobrado, bonito, com plantas 

à frente da recepção, o que transmite um aspecto de tranquilidade. A recepção é 

uma pequena sala com mesa, fotografias, e uma prateleira suspensa onde ficam 

alguns documentos. Nessa recepção trabalha a coordenadora da casa e na sua 

ausência outra funcionária controla o movimento tanto de entrada de pessoas, como 

o movimento no interior da casa.  

 Dessa recepção pode-se observar uma grande sala com um aparelho de 

televisão, sofás, poltronas e cadeiras onde as residentes ficam sentadas. 

Percebemos que não há diálogos entre elas. Não foi percebido nesse tempo 

nenhuma outra atividade, neste ambiente, além de assistirem televisão. Nesta sala 

as enfermeiras verificam os sinais vitais (pulso, temperatura e pressão arterial) e 

administram as medicações. Nela há duas saídas, uma para a lateral e outra para a 

copa.  

 

Imagem 28: Preparando a Primavera 

 

Acervo pessoal do autor 
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A copa, uma sala menor, onde são distribuídas mesas e cadeiras para quatro 

pessoas. Tem um lavabo e uma porta balcão para a cozinha. A porta lateral dá 

acesso a um corredor grande onde também existem cadeiras e bancos de jardim 

distribuídos entre alguns vasos de plantas. Percebeu-se que neste corredor as 

mulheres recebem visitas, pois parecia um local mais reservado e silencioso. No 

final desse corredor há um pátio aberto rodeado por um canteiro de plantas 

ornamentais e uma varanda coberta, ligada à cozinha e a copa. Nesse espaço são 

distribuídas algumas mesas e cadeiras onde também são servidas as refeições. Há 

um elevador para o segundo andar onde ficam os quartos das residentes.  

 Ao final desse pátio, há um corredor com um freezer e um armário de parede 

que dá acesso aos consultorios. Nesse espaço improvisou-se uma mesa com 

cadeiras para ser o nosso setting terapêutico. Admitiu-se que este seria o local com 

mais privacidade da casa, embora em algumas vezes houvesse interrupções por 

passagens de funcionários para os consultórios e para o acesso ao freezer. 

 

Imagem 29: Setting terapêutico 

 

Acervo pessoal do autor 

 

  Desde que chegou-se na casa para os acordos iniciais percebeu-se que na 

sala onde a maioria das mulheres fica sentada assistindo televisão, não havia 
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comunicação entre elas. A enfermagem administra os seus cuidados 

automaticamente, sem interagir ou estimular a integração.  

 No início, quando o grupo se reunia, elas conseguiam responder timidamente, 

porém não se comunicavam entre si. Agiam como se estivessem sozinhas numa 

entrevista.  À medida que o tempo foi passando começaram a interagir melhor com 

os estagiários e com as outras componentes do grupo.  

 Percebeu-se que gostavam de música, pois cantavam e expressavam bons 

sentimentos quando era oferecido esse estímulo. Além disso, sempre solicitava-se 

que cantassem as músicas que traziam na lembrança. Du sempre pedia para cantar 

e era acompanhada pelas colegas.  Outras modalidades musicais também foram 

experimentadas, como produzir ritmos com palmas, batendo as mãos nas pernas, 

confecção de instrumentos como panderolas, e improvisação com tampas de 

panela.  

 Cada uma trazia nos seus relatos conteúdos que identificavam queixas 

comuns como solidão, ingratidão, isolamento e nos chamava a atenção o fato de 

negarem a casa como um lugar final. Para elas a casa era apenas uma passagem e 

não uma residência de longa permanência. Mesmo assim, a falta de interesse por 

atividades externas e a falta de perspectivas demonstrava uma grande resignação e 

sentimento de impotência para mudanças. 

 Conforme orientação para o estágio, começou-se com o processo do 

diagnóstico. Nele foram apresentadas as diversas modalidades expressivas e 

procurou-se oferecer variados materiais, para que fizessem contato com outras 

possibilidades de criação.  

A cada vez que levava-se um material novo, encantavam-se e expressavam 

alegria por receberem carinho dos estagiários, e por conseguirem produzir algo novo 

em suas vidas.  Com isso, conseguia-se produzir comunicação entre elas. A partir do 

contato com suas produções – individuais e do grupo – elas expressavam seus 

desejos, sonhos, insatisfações e falavam de suas frustrações com a casa, com a 

família, com a idade.  

Nesses momentos, percebia-se gradativamente os desbloqueios e o 

reconhecimento do potencial criativo de cada uma e do grupo. Com o grupo mais a 

vontade, podia-se perceber algumas atitudes comportamentais como liderança, 

senso de cuidado, egoísmo, altruísmo, eloquência, mas também, alguns episódios 

de perda de memória, ausências, cansaço e torpor, dores musculares e articulares, 
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entre outros sintomas de doenças existentes no grupo como Diabetes, Mal de 

Alzheimer, Hipertensão Arterial, entre outras. 

Os estagiários foram percebendo que o setting terapêutico estava se tornando 

um espaço de segurança e conforto, onde podiam compartilhar suas observações, 

sentimentos e fantasias. Elas ficavam ávidas para produzirem material plástico. 

Mantinham atenção, zelo, capricho, interesse pelos materiais e por novas formas, 

mas gostavam de falar das suas produções com a mesma avidez. Algumas mais 

falantes do que outras, mas o interessante era o entusiasmo do grupo por esse 

momento de partilha. 

Os estagiários ficavam felizes e surpresos quando ao chegarem no setting 

percebiam o movimento de algumas integrantes de chamar as outras para o grupo. 

Antes mesmo de terminarem de arrumar a sala para o encontro elas já estavam 

próximas. Elas chamavam o encontro de aula e aos estagiários de professores. 

Ressaltava-se esse movimento que estavam fazendo, e elas diziam que aquele 

momento proporcionava prazer: “é um momento de felicidade que vocês nos dão...” 

diziam.  

Percebia-se sinais de interação entre o grupo. Combinavam uma 

“recompensa” para os professores que “estavam ali se doando”, segundo elas. Era 

comum e agradável as trocas de elogios quando expunham os trabalhos umas às 

outras, mas era também comum críticas e sugestões sobre o comportamento e fala. 

Ce sempre incentivava a An para ser mais alegre e para ter orgulho do que fazia. Be 

era muito limitada fisicamente, e no momento de exposição todas se alegravam com 

o seu trabalho e elogiavam fazendo com que seu sorriso espontâneo relaxasse todo 

o seu corpo.   

Ao final desse período notou-se que na sala de televisão as participantes do 

grupo mantinham-se sentadas juntas. Algumas vezes observava-se que as mesmas, 

embora estivessem na sala de TV, estavam conversando entre si e quando viam os 

estagiários, os reconheciam e se prontificavam a chamar quem não estava na sala. 

Durante as sessões, era comum fazerem comentários sobre o comportamento uma 

das outras durante a semana, dando sinais de que se observavam. Ao término do 

encontro saiam juntas, conversando sobre as atividades. Esses fatos chamavam a 

atenção, pois demonstravam a criação de laços afetivos entre as participantes do 

grupo.  
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Embora tais laços afetivos estivessem presentes, observou-se lapsos de 

percepção entre elas. Em uma das atividades propostas, uma delas estava ausente 

e, na composição do trabalho – uma árvore coletiva, o espaço que ficou sem ser 

colorido não fora associado à ausencia da colega. Elas agiam como se a mesma 

estivesse presente. No momento que foi destacado a sua falta elas demonstraram 

surpresa.  

A partir desse episódio, decidiu-se reforçar os trabalhos que afirmassem os 

laços afetivos e em todas as sessões pedia-se que reconhecessem a presença 

umas das outras. Entendia-se que o sentimento de pertencimento ao grupo 

fortalecia a cada indivíduo e assim elas se protegiam. Ficou notório a dificuldade 

inerente ao quadro de saúde de algumas, como por exemplo, a portadora de Mal de 

Alzheimer, onde a memória e a percepção ficam prejudicadas, mas o grupo ajudava 

quando havia tal dificuldade, sem que isso gerasse ansiedade, ou constrangimentos.  

A fase seguinte foi a dos estimulos geradores, onde a partir de campos 

simbólicos buscou-se conduzir a produção do grupo com mais criatividade. O 

objetivo nessa fase era aumentar a integração do grupo, favorecer que 

estabelecessem vínculos de amizade, que permanecessem próximas nas outras 

atividades da casa, e que fossem companheiras uma das outras.   

Em cada vivência estimulava-se o relacionamento e a fala sobre si e sobre as 

outras componentes do grupo. Procurava-se oferecer atividades que lembrassem a 

necessidade de agrupamento, tais como: confecção de colares, pinturas e 

montagens coletivas, confecção de cortinas de missangas e dramatizações em 

grupo.  

Percebia-se que os lapsos de percepção iam ficando pouco presentes. Pois 

com tais atividades cada elemento do grupo fazia falta e elas mesmas davam sinais 

da necessidade de estarem todas no grupo. Ao terminarem algumas atividades, elas 

mesmas faziam associações com o grupo, como por exemplo, os colares onde cada 

uma sentia-se uma missanga referendando que o colar representava o grupo. Em 

outro exemplo, confeccionaram vasos de flores artificiais. Ao terminarem, juntou-se 

os vasos e perceberam-se, individualmente, como vasinhos e o todo como um 

jardim – o grupo.  

Antes de propor-se as atividades sempre apresentava-se um conto para o 

grupo. Percebia-se que elas ficavam focadas na narrativa. E durante as atividades 

os símbolos descritos nos contos apareciam, de alguma forma, nos trabalhos.   
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  As narrativas dos contos configuravam-se como se fosse um cinema ou uma 

apresentação de uma peça teatral. Quando se começou a introduzir os contos 

resolveu-se que seria trazido o conto infantil “Os Três Porquinhos”, porque trazia o 

mitologema de construção da casa, tema que desejou-se explorar na sessão. E, 

neste encontro observou-se o quanto elas se envolveram com a história. A partir daí 

majoritariamente começaram-se as sessões dessa forma. 

 Em algumas vezes, levava-se uma música e explorava-se a letra, em outras 

vezes levava-se poesias, mas particularmente nos contos envolviam-se mais. 

A narrativa dos contos em um círculo de mulheres propiciou que trouxessem 

para a roda ciclos vividos desde a infância. Nesse período apresentou-se para o 

grupo umas bonecas recortadas em EVA para que vestissem e pintassem, e 

percebeu-se que relatos como: primeiro namorado, o primeiro beijo, encontros 

escondidos dos pais, e censuras ao amor vieram à tona. Então fora feita uma 

sequência de contos relacionados a esse tema e privilegiou-se os contos guarani do 

deus Sol e da deusa Lua.  

Dentre as componentes do grupo havia uma professora de literatura, com 

mestrado em literatura brasileira, que pode contribuir muito com essas narrativas, 

seus comentários alegravam o grupo, que se via bem representado por ela. Elas 

identificavam-se com a deusa Lua, e produziam sentido através das suas produções 

para as fases da adolescência e da juventude, onde casaram-se e construiram suas 

famílias. 

Ouvir contos sobre uma deusa apaixonada e seus encontros amorosos 

despertou o sentimento de vaidade feminina, e elas passaram a usar colares e a se 

maquiarem para a sessão. Chegavam e mostravam suas blusas e não poupavam 

elogios ao elemento masculino do grupo. Essa demonstração de autoestima elevada 

melhorou muito a comunicação entre elas. Por muito tempo, talvez, elas não faziam 

contato com suas fantasias eróticas.  

Novas necessidades começaram a demandar outro tema. Percebeu-se agora 

que a conquista do espaço, a autovalorização, a necessidade de perceber 

conquistas e frustrações da vida começaram a ser verbalizadas no grupo. A 

narrativa de contos estava no auge, e decidiu-se continuar investindo nessa 

ferramenta antes de começarem as atividades plásticas. Optou-se por trazer os 

contos africanos, por terem uma familiaridade com esse tema, além de fazer parte 

do repertório brasileiro.  
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Contudo, era preciso ter cuidado e respeito às diferenças religiosas do grupo. 

Por um momento pensou-se que isso demonstraria um comportamento 

preconceituoso dos estagiários, pois não foram despertados para esse cuidado ao 

narrarem os contos indígenas que também falam de deuses e deusas. O certo é que 

eles estavam implicados com o grupo de mulheres e, contar um conto indígena 

parecia diluído na cultura. Tais contos fazem parte do repertório do folclore brasileiro 

e não são vistos como religião. Os contos africanos, por sua vez, abrigam uma 

resistência social construída a partir do preconceito racial que cimentam ainda a 

cultura brasileira, e negada como uma sombra social. 

Falar de Yara e falar de Oxum – ambas deusas das águas doces – repercute 

diferente aos ouvintes, independente do credo religioso. Por isso o cuidado. Mas o 

zelo não era só com a cultura africana em si, pois essa é suficientemente resistente 

e eloquente, para se superar e conquistar o seu espaço.  

O zelo aplicava-se com o grupo, pois eram mulheres numa situação de 

passividade diante dos estagiários. No grupo absorviam e processavam informações 

e símbolos. Não caberia terapeuticamente nenhuma discussão teológica. Elas 

apenas precisavam se identificar com a jornada dos personagens. Refletiu-se sobre 

a possibilidade de serem adolescentes, jovens, estudantes onde seria rico o debate 

para aprimorar um olhar sobre a transversalidade da cultura no comportamento da 

sociedade, mas no nosso caso eram mulheres que precisavam de cuidados, afetos, 

abraços e esperanças.  

Entao, resolveu-se dizer genericamente que eram contos de príncipes e 

princesas, sem citações de nomes ou etimologias desnecessárias à demanda do 

grupo. Concordou-se então que seria feita a hermenêutica dos contos, e percebeu-

se os resultados positivos no transcorrer de cada sessão.  

A guisa de exemplo, descreve-se parte de dois contos africanos e o que 

suscitaram no grupo: 

No primeiro, falou-se sobre “Quando Exu não Tinha Roupa para ir a Festa”. 

Elas ficaram muito indignadas com o fato e falaram da tristeza que era não ter uma 

roupa para ir onde gosta.  

 

“A história é triste, porque uma pessoa não tem roupa para ir onde gosta, 

mas ter amigos é muito melhor”.  
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“Essa história me emociona porque já passei dificuldades na minha vida, mas 

também tive muitas oportunidades” 

Os dois relatos demonstram o quanto fizeram contato com sentimentos de 

tristeza, frustrações e com as lembranças de dificuldades, mas a narrativa 

proporcionou que vislumbrassem a superação e a resolução dos problemas da 

existência. Nesse dia fez-se uma atividade de pintura em uma camisa de malha. 

Outro conto narra sobre Oxalá sendo partido em pedaços e depois tendo suas 

partes reconstituídas. Esse tema sugere um olhar para o Eu fragmentado, mas a 

possibilidade de reconstrução. 

Após a narrativa observou-se que ao confrontar-se com as dificuldades da 

tarefa uma das mulheres diz:  

 

“Eu preciso ensinar o meu ser a fazer o que eu quero”.  

 

 Nessa sessão confeccionou-se uma cortina de contas onde cada uma do 

grupo compunha um fio da cortina. No momento que narrava propositadamente 

furou-se o saco de missangas – tal quais as partes do corpo de Oxalá – que se 

espalharam sobre a mesa e algumas cairam pelo chão. O trabalho foi reconstituir a 

unidade em um novo corpo.  

Pareceu muito significativo que elas compartilhassem situações de perdas e 

superações, falaram da pobresa na infância e de como o trabalho ou o casamento 

as tiraram dessa situação.  

Uma das componentes lembrou-se da dor da viuvez por ter ficado sozinha, 

mas superou essa solidão com lembranças do amor, e de outros afetos que 

apareceram em sua vida.    

As narrativas de contos, possivelmente, suscitaram maior autonomia, 

comunicabilidade, integração e superação do grupo. Nessa fase percebeu-se que 

elas já manisfestavam com mais propriedade as suas opiniões. Faziam criticas umas 

as outras, denunciavam situações presenciadas sobre a gestão da casa. Percebia-

se a diferença gritante do jeito de estar no grupo. No início receptivas e passivas, 

nesse momento brigavam para falar e expressar suas opiniões, chegando ao ponto 

dos estagiários interferirem.  

Embora tenha sido tenso, foi marcante uma sessão onde a partir de uma 

narrativa, duas componentes começaram a discutir e ambas se levantaram 
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afirmando que se uma delas permanecesse no grupo, a outra iria embora. O grupo 

terapêutico parecia uma reunião de condomínio. Não viu-se nisso um problema, mas 

um sinal de despertamento. Havia uma energia vital pulsando, ainda que como uma 

sombra, entre o grupo. Sugeriu-se o diálogo, a tolerância a cumplicidade e o 

fortalecimento do grupo e o mesmo se ajustou na harmonia necessária para 

continuar suas atividades até o final do estágio. 

Na terceira fase do estágio, chamada de processos autogestivos, buscou-se 

desenvolver a autonomia do grupo. Listou-se as atividades desejadas pelo grupo, os 

materiais com os quais identificaram-se durante as fases anteriores, e os estagiários 

preocuparam-se em ir conectando essas atividades ao mundo de fora da casa.  

Confeccionar colares foi uma unanimidade. Em uma sessão, todas fizeram 

colares de pérolas. E dessa vez, não relacionaram o colar ao grupo, vendo-se como 

missangas, mas pensaram o colar como ornamento. Lembraram-se das festas e das 

roupas de passeio. O colar de pérola era um todo, representando possibilidades da 

vida. Nessa fase da vida é importante repensar a beleza, a cuidado com o corpo, a 

saúde e os relacionamentos. 

A música também foi marcante nesse período. Elas sugeriam as músicas e na 

sessão seguinte trazia-se para serem cantadas por todas. Fez-se algumas sessões 

seguidas ouvindo marchinhas de carnaval e elas relatavam de acordo com as 

experiências de cada uma, as situações já vividas. Vários relatos de bailes, 

namoros, retiros espirituais, vieram para a roda, para serem compartilhadas com 

muito riso e descontração. 

Um dos estagiários estava estudando violão e resolveu introduzi-lo nas 

sessões, e sua colega resolveu ressuscitar a flauta que tocava na infância. Para 

melhorar o conjunto, elas tocavam os pandeiros confeccionados na primeira fase, e 

as tampas de panelas que foram improvisadas. Foi uma experiência peculiar para 

ambos. A plateia vibrou com o presente e elogiavam o sarau. Percebeu-se uma 

coesão fraterna no grupo, onde os estagiários estabeleciam um contato harmonioso, 

amigável e sensível.   

Durante as sessões ouvia-se relatos sobre o processo do grupo, que 

marcavam o quanto estava sendo significativo para elas, tais quais: 

 

“-O grupo dá uma força que vocês não podem imaginar, eu estou vivendo 

uma nova vida”. 



60 

 

“- Sozinha a pessoa precisa sair do estado de solidão e se integrar ao grupo, 

senão ela se perde”. 

“- No grupo eu me mantenho acesa e viva”. 

Mesmo tendo a música como estímulo das sessões, não abandonou-se a 

ideia das narrativas de contos. Mas nessa fase sugeriu-se que elas contassem um 

conto, ou falassem sobre um livro lido, ou um filme visto durante a vida.  Em alguns 

momentos elas identificavam-se tanto com as narrativas que começavam a falar 

delas mesmas. Em uma sessão, uma delas disse que iria contar uma história de 

amor e após a narrativa disse que essa era a história do seu nascimento. Todas 

ficaram muito comovidas. 

Como marco para essa terceira etapa, e como término de estágio, observou-

se alguns comportamentos que significavam o cumprimento dos objetivos durante o 

estágio, por exemplo, uma das senhoras demonstrou a vontade de seguir a vida fora 

da casa e voltar a morar sozinha. Antes ela dizia ter pavor da solidão. Outra 

participante disse que gostaria de acompanhar a colega na caminhada pelo bairro.  

Como sinais de autonomia verificou-se que contos, orações, sugestões, 

conselhos e críticas emergiam espontaneamente do grupo. As sugestões vinham 

como um posicionamento: “... queremos fazer um novo colar...”. Programou-se as 

festas de Natal, Carnaval e a despedida dos estagiários com uma exposição das 

artes produzidas em conjunto, como um grupo.  Ao chegarem, sentiam a falta uma 

das outras. Lamentaram porque Ml saíra da casa, mas celebraram por ter 

conseguido retornar para a família. 

Nas ultimas sessões, não poupavam elogios e agradecimentos à companhia 

dos estagiários: 

 “- Parabéns pelo colar que vocês me ensinaram a fazer”. 

“- Vocês trouxeram alegria, bons momentos para nós, espero que as outras 

também tenham esta oportunidade de ter professores como vocês.”  
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Imagem 30: Yá, bau de histórias 

 
Acervo pessoal do autor 

 

O trabalho com a terceira idade e, sobretudo com um grupo de mulheres 

idosas foi um grande aprendizado. Essa fase da vida conduz o pensamento a um 

final da existência. Poder ser testemunha da conversão dessa ideologia da 

juventude, como única possibilidade de dinâmica existencial, em um caminho 

sempre a ser feito, independente da idade ou da fase da vida é um grande privilégio. 

Perceber as limitações que cada fase oferece e entender que a superação 

para cada uma pode ser construída, é libertador e dispositivo de saúde. Na terceira 

idade não há retrocesso, nem estagnação. Não há um final decretado. O que há é o 

desconforto por uma inadequação a uma única forma de se entender a felicidade. O 

que precisa haver é expectativa de que a vida precisa sempre ser vivida com 

dignidade e arte. 

Não seria possível chegar a essa conclusão sem a intervenção da arteterapia. 

O pressuposto comunicar-se através da arte vai além de tornar visíveis as 

necessidades peculiares de cada um. Quando um indivíduo comunica-se através da 



62 

 

arte também constrói-se e liberta-se de antigas cristalizações. Fazer arte não é uma 

redenção, no sentido religioso, mas uma transformação espiritual, ou seja, uma 

redescoberta de si mesmo como potência. Por isso se justifica a oferta de elementos 

criativos como promotor do desenvolvimento do idoso, confinado ou não.  

Nessa monografia foram descritos alguns momentos em que a narrativa de 

contos instrumentalizou o processo de transformação grupal e como viabilizou a 

criatividade e a expressão. Contar um conto para chegar ao ponto de repartida, 

recomeço, reintegração, revitalização, ou seja, o conto, de um ponto comum, 

possibilita o ouvinte a chegar ao ponto onde é preciso reinventar a história de si 

mesmo – reinventar-se. Para isso não há idade, pois o fim é apenas uma 

possibilidade e um desafio. 

Então, ao final dessa jornada pode-se concluir que a narrativa de contos 

contribui para que a qualidade de vida de mulheres idosas em Residência de Longa 

Permanência melhore, pois à medida que ouvem histórias, elas identificam-se com 

os dramas dos personagens e, ao julgarem os enredos narrados, modificam 

mentalmente os próprios enredos de forma criativa, e com soluções emocionalmente 

favoráveis. 

Da mesma forma, recomenda-se que arteterapeutas produzam mais 

conhecimentos sobre a relevância dessa ferramenta estimulando a produção de 

artigos científicos sobre os mesmos e a sua prática nos campos de atuação. 

Essas observações evocam que o arteterapêuta que escolhe a narrativa de 

contos deve ser respeitoso, profissional, responsável e, sobretudo, cuidador dos 

seus ouvintes. Deve reconhecer a narrativa de contos como uma ferramenta séria e 

complexa que merece ser aplicada com zelo, pois a mesma atinge instâncias 

profundas e íntimas da psique humana.   

 

 

  

 

 

 

 



63 

 

REFERÊNCIA 

 

ABATE, Elisabete Aparecida Bragata. As histórias como recurso no processo de 
individuação no envelhecimento (monografia). Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná – Especialização em Psicologia Analítica. Curitiba, 2010.  
 
 
BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. 
Petrópolis - Ed. Vozes. 1999. 
 
 
BRITO, Ana Carolina Bizarro de. A utilização terapêutica dos contos de fadas. 
Monografia. U. Candido Mendes, rio de Janeiro – 2003 - p.10. 
 
 
(CBO) http://www.mtecbo.gov.br – 10/06/2013. 
 
 
CHENDO, Isabel Cristina Pereira. Iluminar para revelar, colorir para transformar. In 
PHILIPPINI, Angela (org.). Arteterapia: métodos, projetos e processos. Rio de 
Janeiro – Wak Ed. 2009.  
 
 
DOWNING, Christine. Espelhos do Self: as imagens arquetípicas que moldam a 
sua vida (org.) São Paulo – Editora Cultrix. 1991. 
 
 
FERREIRA, Mônica Leonardo Salgado et all. Arte no cuidado com pacientes com 
HIV e câncer. In: CIORNAI, Selma. Percursos em Arteterapia: arteterapia e 
educação, arteterapia e saúde. São Paulo. Summus, 2005.  
 
 
HALL, Calvin S. & LINDZEY, Gardner. Teorias da Personalidade. São 
Paulo, E.P.U., 1973. 
 
 
JUNG, Carl Gustav. Tipos Psicológicos. Rio de Janeiro. Zahar Editores. 1974. 
 
 
__________. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Petrópolis. Vozes Ed, 
2000.  
 
 
__________.  O Eu e o Inconsciente. Petrópolis. Vozes Ed, 2003. 
 
 
LIMA, Marcia. Um novo paradigma para tratamento de o público asilar na 
terceira idade. In PHILIPPINI, Angela (org.). Arteterapia: métodos, projetos e 
processos. Rio de Janeiro – Wak Ed. 2009.  

http://www.mtecbo.gov.br/


64 

 

 
MATEUS: In: A Bíblia. (Traduzida por João Ferreira de Almeida). Rio de Janeiro, 
SBB, 2009. 
NAGEM, Denise. Caminhos de transformação: transformar para integrar da 
restauração à reciclagem. In PHILIPPINI, Angela (org.). Arteterapia: métodos, 
projetos e processos. Rio de Janeiro – Wak Ed. 2009. 
 
 
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processo de criação. Rio de Janeiro – Imago 
Editora. 1977. 
 
 
PHILIPPINI, Ângela. Coleção para entender: Arteterapia: cartografias da 
coragem. Rio de Janeiro – WAK.  2008. 
 
 
__________. Linguagens e materiais expressivos em Arteterapia: uso, 
indicações e propriedades. Rio de Janeiro – WAK. 2009. 
 
 
REIS, Alberto O. Advincula, MAGALHÃES, Lucia Maria Azevedo, GONÇALVES, 
Waldir Lourenço. Teoria da Personalidade em Freud, Reich e Jung. São Paulo. 
E.P.U., 2001. 
 
 
SILVA, Marcelo Messias da & MONTEIRO, Regina Clare. Contação de História, a 
importância do papel das narrativas lúdicas no ensino-aprendizagem. 
Disponível em <http://www.fflch.usp.br/dlcv/lport/pdf/post/11.pdf> Acessado em 
08/09/2013. 
 
 

SILVEIRA, Nise da. Jung: vida e obra. Rio de Janeiro – José Álvaro Editora. 1968. 

 

 

 

 

http://www.fflch.usp.br/dlcv/lport/pdf/post/11.pdf

