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Ninguém sabe nadar de fato antes de ter atravessado, 
sozinho, um rio largo e impetuoso, um braço de mar 
agitado. Só existe chão em uma piscina, território 
para pedestres em massa [...]. A verdadeira 
passagem ocorre no meio. Qualquer sentido que o 
nado tome, o solo jaz a dezenas ou centenas de 
metros sob o ventre ou a quilômetros atrás e na 
frente. Eis o nadador sozinho. Deve atravessar, para 
aprender a solidão. Esta se reconhece no 
desvanecimento das referencias. 

 
Michel Serres 

  



 

 
 

RESUMO 

 

Este estudo monográfico investiga a importância da Arteterapia para o processo de 

individuação dentro do conceito na Psicologia Analítica. Neste contexto individuação é o 

caminho que o ser humano percorre em busca do seu auto conhecimento. Apóia-se na 

experiência pessoal da autora e de relatos coletados de um estágio em Arteterapia com um 

grupo de mulheres, integrando teoria e prática. 

Palavras chave: Arteterapia – Psicologia Analítica –- Individuação – Mulheres. 



 

 
 

ABSTRACT 

 
This monograph addresses the importance of Art Therapy for the process of 

individuation, in Analytical Psychology. In this context, individuation is understood by the 

way that the human being travels in search of his self-knowledge. It is based on the author's 

personal experience and reports collected from a project in Art Therapy with a group of 

women, integrating theory and practice. 

Keywords: Art Therapy - Analytical Psychology - Individuation - Women.
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Caminhos da alma ... Durante minha jornada pessoal, vários caminhos se 

apresentaram. Escolher a direção certa, aquela que iria realizar o meu ser por inteiro, não foi e 

não é uma tarefa fácil. Desde pequena, procurava entender as grandes questões da vida: De 

onde vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui?  Acredito que foi esse um dos motivos 

que me levou a buscar a psicologia. Ao longo do período da faculdade, passei por várias 

abordagens: comportamental cognitiva, psicanálise, bioenergética, gestalt terapia. Mas foi 

durante a formação em arteterapia na Pomar que me encantei pelo fazer artístico como meio 

de desvelar o universo interior. Conhecer um pouco mais a fundo sobre a teoria analítica e a 

comunhão desta com a arteterapia, foi um desvelar...  

A arteterapia me tocou fundo. Dar forma, cor, textura e brilho a todos os meus 

fantasmas internos. Durante a formação, passei por águas nunca antes navegadas. Mergulhei 

no símbolo da espiral, para encontrar o fio de luz no meu labirinto interior. Conheci as obras 

das grandes musas para poder juntar as partes de mim e, assim, compor uma pessoa mais 

inteira. Os efeitos de todo esse processo se plasmaram em um lindo ser, minha fonte de 

sabedoria, Sofia.  

Depois de ficar um tempo distante de mim, fui buscar a pós graduação, assumindo 

novamente o leme da minha embarcação. Percebi que a arteterapia faz parte do meu ser. 

Durante esse período, pude conhecer várias possibilidades de se trabalhar em arteterapia. 

Mais uma vez vivi experiências reveladoras.  

Quando chegou o período do estágio, escolhi trabalhar com mulheres adultas. Um 

dos motivos que me levou até elas foi a possibilidade de transmitir a minha vivência em 

arteterapia, e tornar possível a promoção da saúde através da arte, resgatando o poder do 

feminino.  

O meu trabalho vai falar de uma viagem há muito tempo esperada, mas por vários 

motivos adiada. É chegada a hora de partir... Para onde? O caminho se faz caminhando... 

Embarco numa nau, rumo ao descobrimento – Terra a vista! – “Pindorama”. Encontro um 

Brasil(eira) antes da colonização, terreno fértil, cheio de riquezas.   
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Imagem 1 – Vitória de Samotrácia 

 
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Vitória_de_Samotrácia. 

 

Com a proteção dos Deuses 

Lanço meu barco ao mar 

Chega a hora de partir 

Sair da zona de conforto 

Içar a âncora 

Arriscar 

Assim, sinto a vida 

Dar sentido 

Um caminho do coração 

Na busca da pérola negra 

Em uma viagem rumo ao self. 

 

Resgatar a minha criança interior e viver uma vida mais criativa. Encorajar e ajudar 

outros a se conhecerem, conhecerem suas opções e encontrarem suas jornadas heróicas. 

Tenho a certeza de ser este o caminho que quero trilhar como indivíduo e psicóloga.
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INTRODUÇÃO 

 

Imagem 2 – A viagem 

 
Disponível em http://.flickr.com./photos/deusaenavio.gif. 

 

O título deste trabalho foi inspirado em uma frase de navegadores antigos, 

imortalizada em uma poesia de Fernando Pessoa: “Navegar é preciso; viver não é preciso”. 

Esta frase tem suas origens no século I a.C., quando os romanos viviam a sua expansão 

econômica e territorial. Na medida em que Roma se transformava em um império, a 

necessidade de desbravar os mares torna-se fundamental para uma das mais importantes 

potências da Antiguidade. Naquela época, os riscos de navegação eram grandes e os 

marinheiros viviam um dilema: salvar Roma ou fugir dos riscos da viagem. Foi quando, 

segundo o historiador Plutarco, o general romano Pompeu utilizou a frase, ao dirigir-se aos 

marinheiros, amedrontados, que recusavam viajar durante a guerra. O subtítulo associa o 

processo de individuação à uma “viagem de descobrimento” e a arteterapia à “cartografia” 

que auxilia o indivíduo na sua “navegação” em busca do seu self, podendo reduzir os riscos 

da viagem. Neste contexto, o título procura investigar se o encontro do si-mesmo vale os 
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riscos da “viagem”. Mais vale lançar-se ao mar e enfrentar seus medos do que viver uma vida 

medíocre em porto seguro.      

O estudo busca compreender de uma maneira geral, o processo de individuação em 

arteterapia. Compreendendo-se por individuação o caminho que o ser humano percorre em 

direção ao auto conhecimento, através do diálogo entre consciente e inconsciente.  Segundo 

Grinberg (2003, p.176), “pode-se afirmar que em nosso caminhar pela vida existe uma 

intencionalidade, um objetivo a ser alcançado: o da realização da totalidade individual, com a 

integração de todos os aspectos de nossa personalidade originária”. Este é um tema central 

dentro da  psicologia analítica. Para Jung (apud GRINBERG, 2003, p.176), “cada indivíduo é 

sempre único, bem como o caminho para a resolução de seus conflitos e na busca do 

significado de suas experiências. Portanto, não existe uma receita para a individuação”.  

A arteterapia facilita o processo de auto conhecimento, fazendo da criatividade uma 

aliada na busca da jornada heróica. Para Nachmanovitch (1993, p.21), “o que temos que 

expressar já existe em nós, é nós, de forma que trabalhar a criatividade não é questão de fazer 

surgir o material, mas de desbloquear os obstáculos que impedem seu fluxo natural”. A 

arteterapia utiliza-se de múltiplas possibilidades expressivas como forma de desbloquear o 

processo criativo, e desvelar o inconsciente através da linguagem dos símbolos.  

Segundo Philippini (2001, p.19), “desde tempos imemoriais, as manifestações 

artísticas são o documento psíquico da coletividade e, simultaneamente, as representações da 

singularidade. [...] A arte era considerada reveladora, transformadora e colaboradora na 

construção de seres mais criativos e saudáveis”.  

Nos dias atuais, vivemos uma crise no mundo dos negócios, nas relações sociais, nas 

questões pessoais. Um dos motivos para essa crise é a falta de identidade. Os chamados 

externos são muitos, a sociedade de consumo nos faz acreditar que precisamos sempre de 

mais. A vida se tornou pouco criativa, todas as informações já vem processadas. Buscamos a 

nossa felicidade no mundo exterior. Os males do mundo atual nos contam sobre uma 

sociedade que precisa de cuidados, onde a nossa forma de ser e estar no mundo não nos 

realiza como pessoas e sociedade. Nesse momento, precisamos aguçar a sensibilidade, ver a 

vida de um outro ângulo. Desenvolver o ser criativo que nos habita, na busca de uma vida 

mais autêntica. A criatividade transforma o dia a dia, e nos faz perceber o nosso potencial de 

vida.  Einstein (apud SANTOS, 2008, p. 19) disse que “mais importante que o conhecimento 

é a criatividade”. 
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Neste contexto, a arteterapia com todo o seu saber e fazer artístico atua como 

ferramenta para desbloquear o canal criativo, forjando um ser mais autêntico. O presente 

estudo é um convite para que outras pessoas considerem a terapia através da arte como um 

caminho possível para a sua jornada pessoal em busca do auto conhecimento.  

A pesquisa procurou responder a pergunta: Que estratégias o trabalho arteterapêutico 

pode utilizar para auxiliar no processo de individuação feminino? O estudo foi desenvolvido, 

tendo como pressuposto metodológico o modelo bibliográfico de pesquisa, ilustrado com 

depoimentos pessoais da autora e com relatos referentes ao estágio em arteterapia com um 

grupo de mulheres.  

A monografia foi organizada em quatro capítulos. O capítulo que se segue à 

Introdução, apresenta um breve histórico de Jung, a Psicologia Analítica, e seus principais 

conceitos. No segundo capítulo, a Arteterapia foi conceituada e foram apresentadas algumas 

de suas modalidades expressivas. No terceiro, o processo arteterapêutico foi associado à 

Psicologia Analítica. Valendo-se do percurso da autora, e de experiências coletadas durante 

seu estágio em pós-graduação com mulheres adultas, foi apresentado no quarto capítulo o 

modo como a Arteterapia pode auxiliar no processo de individuação, configurando-se assim 

as conclusões referidas neste trabalho. 
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Capítulo I 

 

A PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 
 

Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro 
desperta. 

 
Jung  

 

Imagem 3 – Jung 

 
Disponível em http://hierophant.com.br. 

 

O pensamento de Jung lança um olhar diferenciado sobre o homem, mostrando que o 

indivíduo é muito mais do que corpo e mente, formando uma completa união com o mundo 

que o cerca. O ser humano vive e se organiza de acordo com uma mente simbólica coletiva, 

que o orienta. Cada indivíduo traz dentro de si uma fonte organizadora que o torna único e 

especial. 

 

1.1 UMA BREVE HISTÓRIA SOBRE JUNG 

 

Segundo Grinberg (2003, p.12), “muito mais que fatos e acontecimentos externos, a 

biografia de Jung está permeada de descidas e viagens ao inconsciente: são imagens de 
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sonhos, fantasias e reflexões interiores que ele foi cuidadosamente registrando e buscando 

compreender”. 

Carl Gustv Jung nasceu na Suíça e viveu de 1875 a 1961. Desde pequeno, Jung 

interessou-se pelos seus acontecimentos internos, posteriormente pelos estudos da ciência e a 

interação desta com a religião. No final do curso de medicina, decidiu por especializar-se em 

psiquiatria ao ler um texto que definia a psicose como um doença da personalidade.  

Segundo Jung (apud GRINBERG, 2003, p. 24):          
 
 [somente] na psiquiatria poderiam confluir os dois rios do meu interesse, cavando 
seu leito num único percurso. Ali estava o campo comum da experiência dos fatos 
biológicos e dos fatos espirituais, que até então eu buscara inutilmente. Tratava-se, 
enfim, do lugar em que o encontro da natureza e do espírito se tornava realidade.  

 

Jung trabalhou na compreensão do significado dos delírios, criando a tese sobre as 

associações verbais, como método de exploração do inconsciente,  pesquisa que o levou  a 

descoberta dos complexos.  
 
o conceito de complexo é desenvolvido por Jung a partir de suas experiências com o 
teste de associações de palavras. O teste consistia na leitura de palavras e era 
solicitado à pessoa que repetisse a primeira palavra que lhe viesse à cabeça. 
Algumas palavras causavam no indivíduo reações adversas, como tosse, sorriso, 
silêncio ou demora de resposta. Após analisar essas reações, concluiu que alguma 
coisa tomava conta do ego naquele momento, essa “alguma coisa”era um complexo. 
(SANTOS, 2008, p. 25) 
 

 Desde os primeiros anos como psiquiatra, Jung se interessou pelos estudos de Freud. 

De acordo com Grinberg (2003, p, 26), “em 1906, Jung e Freud passaram a se corresponder 

regularmente por cartas”. Após o primeiro encontro, desenvolveu-se uma afinidade e uma 

colaboração e Jung passa a desempenhar um papel fundamental no movimento psicanalítico. 

A divergência entre os dois começou quando Jung passou a discordar de Freud quanto a causa 

dos conflitos psíquicos. Segundo Grinberg (2003, p. 28) “para Freud, a cultura e a civilização 

humanas são fruto da pulsão sexual “desviada”- quer dizer, sublimada – para outras formas”. 

Já Jung acreditava na sexualidade como uma expressão da totalidade psíquica. Surge então a 

Psicologia Analítica. 

 

1.2  INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

Também conhecida como Psicologia Junguiana, a Psicologia Analítica foi 

desenvolvida com base nas experiências clínicas de Jung e no seu conhecimento sobre 
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alquimia, mitologia e história das religiões. Segundo Silveira (1997, p.15), “aos 38 anos Jung 

havia cumprido largamente todas as tarefas da primeira metade da vida. Tinha constituído 

família; afirmava-se no campo profissional”. Após separar-se do grupo psicanalítico e sair da 

carreira acadêmica, Jung se dedicou à pesquisa sobre o universo interior. Para Silveira (1997, 

p. 16), “foi por meio da interpretação de seus sonhos e experiências internas que Jung chegou 

à descoberta de um centro profundo no inconsciente, centro ordenador da vida psíquica e 

fonte de energia”. Este centro é denominado por Jung de Self ou si mesmo. Ele é a expressão 

da totalidade e um caminho que conduz o indivíduo à sua unidade.  

De acordo com Stein (2006, p.15), “da totalidade desse estudo e experiência, 

portanto, Jung extraiu um mapa da alma humana. É um mapa que descreve a psique em toda 

as suas dimensões. [...] É um mapa de uma coisa viva, palpitante, mercurial – a psique”. Para 

ele, o psiquismo está em constante transformação. Chamou de individuação o processo 

universal de mudança e crescimento psíquico em busca do centro ordenador. É uma grande 

jornada do ego na busca da sua realização e identidade individual, que muitas vezes acontece 

como um chamado interno.  

Segundo Salles (1998, p.10), “o processo de desenvolvimento da personalidade é 

representado, na mitologia universal, por longas viagens e por provas que têm de ser 

realizadas. Há sempre a imagem dessa jornada por um caminho árduo e penoso, antes da 

admissão num novo estágio de consciência”.  

Para Silveira (1997, p. 20), “a obra de Jung é como um organismo vivo que cresce, 

se desenvolve e se transforma simultaneamente com seu autor”. Segundo essa mesma autora, 

o leitor deve estar disposto a muitas caminhadas em circunvoluções para entender a 

complexidade da psique na psicologia de Jung. 

 

1.3  PRINCIPAIS CONCEITOS 

 

Jung desenvolveu sua teoria procurando entender a psique na sua totalidade, através 

do desejo humano de encontrar um sentido para a sua existência.  

 

1.3.1 Ego 

 

O ego corresponde à parte da psique com a qual nos identificamos. A nossa noção de  

existência e identidade se dá através do ego ou “eu”. Segundo Grinberg (2003, p. 69), “ele é 
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que vai captar, avaliar, criticar, raciocinar, organizar, sentir ou intuir o significado das várias 

situações que a vida traz, de acordo com o padrão de consciência naquele determinado 

momento”. Jung (apud STEIN, 2006, p. 23) entende por ego “aquele fator complexo com o 

qual todos os conteúdos conscientes se relacionam. [...] o ego é o sujeito de todos os atos 

conscientes da pessoa”. A consciência é um campo de energia psíquica, e no seu centro 

encontra-se o ego.  

Segundo Von Franz (apud SANTOS, 2008, p. 56), 
o ego, o “eu”, é uma parte da psique que, por sua vez, pode ser comparada a uma 
esfera como uma zona brilhante na superfície, representando a consciência. O ego é 
o centro desta zona, portanto, o centro da consciência e possui a função de fazer com 
que o indivíduo realize a sua totalidade. Para tal, é necessário que ele ilumine o 
sistema inteiro, tornando consciente a totalidade da psique, favorecendo o impulso 
inteiro de crescimento.   

  

Logo, para que um conteúdo psíquico se torne consciente, tem que passar pelo ego. 

Grinberg (2003, p. 69) ressalta que, “para dar um sentido à existência, é necessário estar 

consciente dela. Por intermédio do ego cada um tem a consciência de que existe e o sentido de 

ser idêntico a si mesmo”.  

 

1.3.2 Inconsciente pessoal e coletivo 

 

Na psicologia junguiana, a psique é composta por processos conscientes e 

inconscientes, onde o ego é uma parte desse sistema e não o sistema como um todo. 

Uma forma simples de explicar os dois conceitos é dizendo que a consciência é o que 

conhecemos, e inconsciência é tudo aquilo que desconhecemos. 

Segundo Grinberg ( 2003, p. 67), 
 
no modelo junguiano, a psique seria composta de várias esferas concêntricas, 
lembrando uma cebola. A camada mais superficial representaria a consciência, 
enquanto as outras, mais internas, seriam os níveis mais profundos do inconsciente, 
até atingir-se o centro. Entre essas camadas ou “sistemas dinâmicos” haveria uma 
constante interação e mudança.  
 

 Na psicologia junguiana, o inconsciente é a base da psique. É o nosso mundo 

interno, cheio de riquezas e mistério, de criaturas magníficas e monstros terríveis.  

De acordo com Grinberg ( 2003, p. 81), 

 
[...] formariam o inconsciente:  
- Tudo aquilo que conheço, mas sobre que não estou pensando no momento; 
- Tudo aquilo que esqueci; 
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- Tudo o que meus sentidos captam, mas não é registrado por minha consciência 
(percepções subliminares); 
- Situações menosprezadas durante o dia, conclusões que falhei em formular, críticas 
ou comentários pejorativos que não fiz; 
- Tudo o que involuntariamente sinto, percebo, penso, lembro, desejo e faço, idéias 
dolorosas reprimidas e afetos não permitidos e conteúdos que ainda não estão 
prontos, “maduros”. 

 

Para esse mesmo autor, o inconsciente é responsável pela criação de toda vida 

psíquica, é ele quem produz os sonhos e fantasias, bem como os símbolos e as imagens.  

Na teoria junguiana, o inconsciente se divide em pessoal e coletivo. Segundo Santos 

(2008, p. 39), “a camada mais superficial do inconsciente constitui-se de lembranças perdidas 

ou reprimidas, de lembranças dolorosas e de percepções sensoriais que não ultrapassam o  

limiar da consciência por falta de intensidade de energia psíquica”. Para Jung, o inconsciente 

pessoal se forma no nascimento de uma pessoa, sendo resultado da sua experiência de vida. 

O inconsciente coletivo corresponde às camadas mais profundas da psique. Seu 

conteúdo é inato, ele nasce com a criança, sendo responsável pelos padrões herdados de 

comportamento. 

 De acordo com Jung (apud STEIN, 2006, p. 84),  
 
o homem possui muitas coisas que ele não adquiriu, mas herdou dos antepassados. 
Não nasceu tabula rasa, apenas nasceu inconsciente. Traz consigo sistemas 
organizados e que estão prontos a funcionar numa forma especificamente humana; e 
isto se deve a milhões de anos de desenvolvimento humano. Da mesma forma como 
os instintos dos pássaros de imigração e construção do ninho nunca foram 
aprendidos ou adquiridos individualmente, também o homem traz do berço o plano 
básico da natureza, não apenas da sua natureza individual, mas da sua natureza 
coletiva. Esses sistemas herdados correspondem às situações humanas que existem 
desde os primórdios: juventude e velhice, nascimento e morte, filhos e filhas, pais e 
mães, uniões, etc.  

 

Para Santos (2008, p. 41), o inconsciente coletivo “explica os temas em comum 

encontrados nos mitos, nas lendas populares, nos contos, compartilhado pela história da 

humanidade. Herdamos também a memória emocional da coletividade. O inconsciente 

pessoal e coletivo possuem a mesma fonte”. No primeiro encontramos material psíquico 

originados na infância individual. O conteúdo do inconsciente coletivo tem sua origem na 

história da humanidade, e seu conteúdo é arquetípico – traz a memória da espécie. 

 

1.3.3 Complexos 

 

Foi um dos primeiros conceitos desenvolvidos por Jung. De acordo com Stein (2006, 

p.42) “a teoria dos complexos foi a mais importante entre as principais contribuições de Jung 



 

 
 

21 

para o entendimento do inconsciente e sua estrutura. [...] A questão consistia em como 

penetrar para além das barreiras da consciência”. 

Segundo o mesmo autor, Jung chegou a teoria dos complexos através do método de 

associação de palavras. Esse método consistia na observação da reação emocional do 

indivíduo através de estímulos verbais. Algumas palavras ativavam conteúdos inconscientes, 

que muitas vezes traziam emoções perturbadoras à consciência e possuíam elevada carga 

afetiva.  

Para Silveira (2001, p. 30), “o complexo interfere na vida consciente, leva-nos a 

cometer lapsos e gafes, perturba a memória, envolve-nos em situações contraditórias, 

arquiteta sonhos e sintomas neuróticos. O complexo obriga-nos a perder a ilusão de que 

somos senhores absolutos em nossa própria casa”.  

Os complexos são conteúdos psíquicos de elevada carga afetiva. Ele possibilita o 

autoconhecimento, através da vivência dos conflitos e neuroses. Os complexos possuem um 

núcleo arquetípico, que origina-se no inconsciente coletivo, formados pelas experiências 

pessoais de cada indivíduo. 

 

1.3.4 Arquétipo 

 

É um conceito desenvolvido por Jung, que se refere aos padrões herdados do 

comportamento humano, passados de geração em geração. O arquétipo faz parte do 

inconsciente coletivo, são formas de agir e reagir comum a todo ser humano.  

Para Grinberg (2003, p. 137), 

  
todos nós possuímos uma predisposição arquetípica para desempenhar papéis (mãe, 
pai, filho, irmão, amigo, amiga, professor, aluno, etc.). Impulsionados pelos 
arquétipos, fazemos escolhas, criamos, enfrentamos heróica ou covardemente as 
mais diversas situações. Com loucura ou sabedoria respondemos às várias 
solicitações da vida. [...], o que é herdado não é a experiência, e sim o potencial para 
experimentar papéis e situações de uma determinada maneira. 

 

Dentre os vários arquétipos que fazem parte da nossa psique e determinam o nosso 

comportamento, o mito do herói é o mais conhecido por tratar de um tema universal, comum 

a  todas as culturas, que fala de uma jornada para o autoconhecimento.  

Uma forma de acesso ao conteúdo arquetípico é através das imagens primordiais. 

Segundo Jung (apud MONTEIRO, 2009, p. 51), “em tais momentos em que se é tocado por 
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estas imagens, não somos mais indivíduos, mas uma espécie, pois a voz de toda humanidade 

ressoa em nós”. O processo criativo consiste em uma ativação inconsciente do arquétipo. 

 

1.3.5 Persona 

 

É uma das representações do arquétipo. Persona (máscara em latim) é uma adaptação 

do ego às condições da vida social. O ser humano desenvolve muitas personas – papéis ao 

longo de sua vida, que são necessárias para o desenvolvimento do ego. O relacionamento do 

indivíduo com o seu pais é diferente do relacionamento com o patrão, que é diferente do 

relacionamento pessoal. Embora a persona seja um modo de contato necessária com o mundo 

exterior, o homem tem a tendência de se confundir com ela. Para Jung (apud MONTEIRO, 

2009, p. 118), “a persona é um complicado sistema de relação entre consciente individual e a 

sociedade; é uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir um determinado 

efeito sobre os outros e por outro lado, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo”. A 

persona passa a ser um acordo entre o indivíduo e a sociedade. O homem que vai em busca do 

seu crescimento pessoal, passa por uma revisão dos seus papéis sociais, buscando uma vida 

mais autêntica. Segundo Stein (2006, p. 112), “a persona é o rosto que envergamos para o 

nosso encontro com outros rostos, para sermos como eles e para que eles gostem de nós”. 

 

1.3.6 Sombra 

 
A sombra se refere aos conteúdos inconscientes do sujeito. É também uma 

representação do arquétipo.  Não deve ser igualada ao mal, mas a vida que foi reprimida, não 

vivida. Ela possui aspectos positivos: qualidades e virtudes as quais o indivíduo não tem 

consciência. E aspectos negativos: o lado negro do ser humano, que é projetado no outro. O 

trabalho da psicoterapia é dar atenção ao lado desprezado da psique, que aponta o caminho 

para o crescimento interior. Segundo Stein (2006, p. 100), “a sombra é caracterizada pelos 

traços e qualidades que são incompatíveis com o ego consciente e a persona. A sombra e a 

persona são “pessoas”estranhas ao ego que habitam a psique junto com a personalidade 

consciente”. É através do contato com os conteúdos da sombra que desenvolvemos nossa 

personalidade em busca da totalidade psíquica. 
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1.3.7 Anima/animus  

 

O ser humano combina em si elementos masculino e feminino. Segundo Cavalcanti 

(1993, p.11), “Jung ensinou que a mulher é feminina na sua consciência e masculina no seu 

inconsciente, enquanto que o homem é masculino na sua consciência e feminino no seu 

inconsciente. A mulher interior no homem Jung denominou animus e de anima o homem 

interior na mulher. A anima e animus são formas como o indivíduo se relaciona com o seu 

inconsciente. Esses princípios feminino e masculino trazem aspectos positivos e negativos, ao 

auxiliarem na ampliação da consciência, ou ao criarem dependência psíquica respectivamente. 

Para Stein (2006, p. 117), “anima/animus é, stricto sensu, uma hipótese científica sobre 

“algo”que existe mas não pode ser observado diretamente”.  

A relação entre homem e mulher é de oposição e complementaridade, onde o 

feminino e masculino se unem e nasce o casamento mítico. Esta é a representação simbólica 

da dança cósmica da criação, que se reflete no interior do ser humano.  

 

1.3.8 Self 

 

Self é o nome dado por Jung à personalidade total do indivíduo, ao ser em toda a sua 

potencialidade. Segundo Grinberg (2003, p. 68), “toda a personalidade, consciente e 

inconsciente, incluindo o ego, os complexos e os arquétipos, é regulada pelo self ou si-mesmo 

- que funciona como um verdadeiro maestro, mantendo a orquestra unida para executar, em 

cada um de nós, uma melodia única”. É ele que ordena e mantém unido todo o sistema 

psíquico. É o núcleo de toda a psique, que impulsiona o homem ao autoconhecimento, 

trazendo a noção de comunhão  - com o próximo, com a natureza e com o cosmos. Do aspecto 

negativo desse arquétipo, surgem os fanatismos religiosos. 

 

1.3.9 Individuação 

 

A idéia central da psicologia de Jung é o conceito de individuação, que fala sobre o 

desenvolvimento psicológico de uma pessoa ao longo da sua existência. É um processo pelo 

qual o indivíduo, ao longo da sua vida, vai se tornando um ser pleno e unificado. Como 

conseqüência ocorre uma expansão da consciência, e a pessoa se torna reflexo do seu Self. O 

ser na sua inteireza, assume a sua imperfeição, integrando a luz e a sombra da sua psique – 
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consciente e inconsciente. Segundo Silveira (2001, p.87), “atravessando várias etapas, 

integrando opostos, chegar-se-á, através desse embate, à individuação, o que significa cada 

um tornando-se indivíduo que é em seu rascunho original”. De acordo com a teoria junguiana, 

o desenvolvimento psicológico do indivíduo pode ser dividido em duas partes – a primeira e a 

segunda metades da vida. Para Stein (2006, p. 156), “na primeira metade da vida, o principal 

projeto consiste em desenvolver o ego e a persona até ser atingido o ponto de vitabilidade 

individual, adaptação cultural e responsabilidade adulta pela criação dos filhos”. Nessa fase, a 

criança e o jovem se empenham em estabelecer seu próprio mundo, desenvolvendo o seu ego 

e criando seus papéis sociais, tornando-se independentes. Até a primeira fase adulta, onde a 

pessoa estabeleceu uma carreira e constituiu família. Na segunda metade da vida, quando o 

ego já atingiu o auge do seu desenvolvimento, vem a reflexão e o questionamento dos valores 

fundamentais. Como se o indivíduo enxergasse a sua vida de fora, e percebesse que ela não o 

completa por inteiro. A teoria psicológica de Jung se baseia na segunda metade da vida, 

quando as pessoas não estão mais envolvidas na construção de um ego, mas sim interessadas 

no desenvolvimento interior, no que Jung denominou – processo de individuação (STEIN, 

2006). Muitas vezes, nesse momento acontece a busca espiritual, no sentido do re-ligare, 

onde o indivíduo procura uma forma de se conectar com a sua essência,  em uma necessidade 

de se sentir fazendo parte de algo maior. Os sonhos, de uma forma geral, são mapas, que 

trazem mensagens do inconsciente sobre a necessidade de desenvolvimento psíquico e a 

busca pela totalidade. Na nossa sociedade, devido a inversão dos valores, do ter em 

detrimento do ser, a alma carece de cuidados. A arteterapia surge como ferramenta que vai 

auxiliar o homem no resgate do ser integral. 
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Capítulo II 

 
INTEGRANDO ARTE E TERAPIA – CAMINHOS DA TRANSFORMAÇÃO 

 

Imagem 4 – O caminho 

 
Disponível em www.flickr.com/photos/75959207%40N08/6817441400. 

 

Um caminho de cores, formas, texturas, que nos fala das questões da alma humana 

por meio de uma ponte que conecta o consciente ao inconsciente. Dar vida ao nosso 

inconsciente é ativar o potencial interno de criação para descobrir o verdadeiro significado da 

nossa existência. 

 
2.1  O QUE É ARTETERAPIA 

 
Desde tempos imemoriais, as manifestações artísticas são o 
documentário psíquico da coletividade e, simultaneamente, as 
representações da singularidade dos indivíduos. Já no século V 
a.C. existem registros da arte sendo usada na Grécia como um 
recurso terapêutico para a promoção da saúde. Desde aquela 
época, a arte era considerada como reveladora, transformadora 
e colaboradora na construção de seres mais criativos e 
saudáveis.   

 
Ângela Philippini 

 
De acordo com a  Associação Americana de Arteterapia (AATA, 2003 apud 

CIORNAI, 2004, p. 8), “a arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido 
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na atividade artística é terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida das pessoas”. Uma das 

formas de sentirmos a grandiosidade da vida é através da arte. A arte como um diálogo 

interno da obra com o seu criador. Para Silveira (2001, p. 86), “pintar aquilo que vemos diante 

de nós é uma arte diferente de pintar o que vemos dentro de nós”. Neste contexto, a arte não 

tem a preocupação com a estética, trabalha-se a livre expressão do indivíduo. A arteterapia 

surgiu como campo específico na década de 40, nos Estados Unidos com os trabalhos de 

Margareth Naumburg, que iniciou a sua carreira como educadora, relacionando a arte em 

educação e a arte em terapia. Naumburg é conhecida como pioneira na utilização da arte no 

tratamento psicoterapêutico, e fala sobre os conteúdos inconscientes nos trabalhos de arte e na 

compreensão dos significados simbólicos que surgem das imagens produzidas (CIORNAI, 

2004).  

A arteterapia ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, com os questionamentos 

dos valores sobre ciência, razão e progresso e como ferramenta para lidar com os traumas pós 

guerra, onde os tratamentos convencionais não surtiam efeito. A arteterapia surgiu como 

agente promotora da saúde integral. É considerada uma terapia expressiva, e utiliza outros 

recursos, a priori, que não a palavra. O processo terapêutico se dá através da utilização de 

várias modalidades expressivas, que vão dar cor, forma, volume, às imagens que surgem do 

interior do indivíduo nos trabalhos plásticos.  Diversos saberes em psicologia se utilizam do 

fazer artístico como forma de expressão do sujeito, dentre eles: a Biodança, a Bioenergética, e 

a Gestalt Terapia. É na arteterapia, à luz da teoria junguiano, que este estudo se orienta.   

Segundo Philippini (2001, p. 17), 
 
A abordagem junguiana parte da premissa que os indivíduos, no curso natural de 
suas vidas, em seus processos de auto conhecimento e transformação, são orientados 
por símbolos. Estes emanam do self, centro de saúde, equilíbrio e harmonia, 
representando para cada um o potencial mais pleno, a totalidade da psique e a 
essência de cada um. Na vida, o self, através de seus símbolos, precisa ser 
reconhecido, compreendido e respeitado.  

 

Dentro do universo junguiano, a capacidade simbólica é uma característica essencial 

do ser humano. O símbolo é uma linguagem do inconsciente, que contém o significado dos 

enigmas psíquicos - ele une o inconsciente à consciência. O símbolo tem uma função 

integradora e reveladora, que permite ao indivíduo entrar em contato com os pares de opostos 

e com o inconsciente coletivo. Para que todo esse universo rico em imagens se revele, é 

importante ter-se um espaço sagrado de criação, que é o setting arteterapêutico. Esse espaço 

necessita ser acolhedor e rico em materiais, estimulando, assim, a criatividade, e 

possibilitando o surgimento dos conteúdos inconscientes. Dentro desse espaço sagrado, existe 
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a figura do arteterapeuta, que trabalha como facilitador, criando as condições necessárias para 

que o  inconsciente possa se revelar e atuando como mediador entre a produção plástica e seu 

criador. Para tanto é necessário que este tenha intimidade com os materiais, com as técnicas 

que irá trabalhar e, principalmente, que já esteja trilhando o seu próprio caminho de auto 

conhecimento (PHILIPPINI, 2001). 

Na arteterapia com abordagem junguiana, os trabalhos plásticos são considerados 

cartas de navegação, que guiam o indivíduo para o seu universo interior na descoberta de 

verdadeiros tesouros. Segundo Naumburg (apud SILVEIRA, 2001, p. 93), “as técnicas da 

arteterapia baseiam-se no conhecimento de que todo indivíduo, tenha ou não treinamento em 

arte, possui capacidade latente para projetar seus conflitos internos sob forma visual”. Uma 

das formas que o inconsciente encontra para se comunicar com a consciência é através das 

imagens simbólicas. Essas imagens são carregadas de energia psíquica, que vão dar pistas de 

como um individuo se relaciona consigo mesmo e com o mundo, favorecendo a expansão da 

personalidade por meio da criação. Por meio da expressão artística, realiza-se uma 

comunicação que está para além das fronteiras, e que não se baseia no código verbal. O verbal 

não transmite todos os conteúdos internos – antes da criança escrever, ela se comunica através 

dos desenhos. Nesse contexto, a arte torna-se a linguagem da alma, auxiliando o indivíduo a 

lidar com seus medos, dúvidas e com o desconhecido (MONTEIRO, 2009). 

No processo arteterapêutico, acontece o trabalho de amplificação dos símbolos 

através das produções plásticas realizadas nas sessões. Esse trabalho visa aumentar a 

compreensão do significado de um símbolo, ampliando o seu entendimento, pois compreende-

se que cada ser humano traz em si  a história da humanidade. Segundo Grinberg (2003, 

p.183), “assim como o nosso corpo, nossa mente comporta traços do seu desenvolvimento 

filogenético”. Dessa maneira, ocorre uma fusão da energia psíquica com o material plástico e 

surgem formas que expressam as alegrias e as frustrações do indivíduo e da humanidade. A 

prática arteterapêutica vem resgatar o ser integral, através das possibilidades de criação e 

transformação, plasmando formas que representam a aventura da humanidade no seu processo 

de aperfeiçoamento e busca espiritual. Em arteterapia, dar forma corresponde a organizar, 

para compreender e transformar (PHILIPPINI, 2001). Ao acessarmos às camadas profundas 

do inconsciente, nos aproximamos mais do inconsciente coletivo, de onde brotam as 

memórias dos nossos antepassados. Ao entrar em contato com esses conteúdos psíquicos, os 

opostos se unem, produzindo uma compreensão por meio da experiência. Lança-se luz na 

escuridão do inconsciente, ampliando a consciência e o conhecimento do indivíduo sobre si 
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mesmo e sobre a humanidade. A esse processo de unificação dos opostos – entre consciente e 

inconsciente, Jung denominou função transcendente (GRINBERG, 2003). Como em um 

quebra cabeças, as peças vão se encaixando, formando um ser inteiro. 

A arteterapia, portanto, é uma prática que se utiliza de diferentes recursos 

expressivos, como as artes plásticas, a música, a dança, a literatura, como aliadas no processo 

terapêutico de auto conhecimento e para decodificar os símbolos que surgem como linguagem 

do inconsciente, auxiliando crianças, adolescentes, adultos e idosos no seu processo de 

individuação. 

 

2.2   MODALIDADES EXPRESSIVAS 

 
As atividades expressivas são aquelas que melhor permitem a 
espontânea expressão das emoções, que dão mais larga 
oportunidade para os afetos tomarem forma e se manifestarem, 
seja na linguagem dos movimentos, dos sons, das formas e das 
cores.  

 
Nise da Silveira 

 

No trabalho arteterapêutico, utilizam-se diferentes modalidades expressivas como 

veículo para a comunicação da subjetividade do indivíduo, quando este coopera ativamente no 

seu processo de auto conhecimento. A função do arteterapeuta é resgatar o ser criativo que 

existe nos seus clientes, oferecendo um espaço adequado e seguro para que possam se 

expressar livremente, abrindo um canal de comunicação com o inconsciente. Os materiais 

plásticos, empregados nas diversas modalidades expressivas, são as ferramentas que o 

arteterapeuta disponibiliza para o seu cliente, e estes a utilizam para desenhar, tecer, modelar, 

construir, escrever, cantar, dançar – os medos, as frustrações, as angústias e também suas 

alegrias. Cria-se, assim, um espaço para que os conteúdos inconscientes se materializem e 

ganhem forma, despotencializando os fantasmas internos. Segundo Philippini (2001, p. 18) 

“O setting de arteterapia funcionará então como temenos, um espaço sagrado de criação, 

labirinto formado de afetos e imagens”. O fio condutor para o trabalho será dado pelas 

associações, analogias e descobertas feitas por cada um no confronto com cada obra e/ ou 

durante seu processo de criação”. A arteterapia é um processo terapêutico que trabalha com as 

artes plásticas fundamentalmente, mas vale-se também de outras linguagens expressivas como 

o teatro, a dança, a música para compor o seu trabalho (PHILIPPINI, 2001).  

As principais modalidades expressivas são: 
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2.2.1 Colagem 

 

 É uma composição feita a partir do uso de materiais diversos, na criação de uma 

imagem. Segundo Philippini (2009, p. 23), “A colagem como estratégia expressiva é 

fundamental em Arteterapia. É uma técnica operacionalmente simples, de custo reduzido, e, 

eventualmente sedutora em suas múltiplas possibilidades plásticas e estéticas. Cria-se um 

banco de imagens de jornais e revistas, com a possibilidade de incluir materiais diversos como 

papéis coloridos, fitas, rendas, contas, sementes, areias, botões. É uma atividade muito 

utilizada no início do processo terapêutico, pois não requer grandes habilidades, sendo 

indicada para todas as idades. Para Philippini (2009, p. 24), “as colagens nos dão pistas 

simbólicas, não só através da natureza das imagens escolhidas em uma composição mas 

também através da relação entre figuras, pela presença de polaridades cromáticas (policromia 

e monocromia), pela posição e forma de ocupação no suporte”.  

Benefícios terapêuticos da colagem: integradora; sintética; ordenadora e 

estruturadora. (PHILIPPINI, 2009) 

 

2.2.2 Desenho 

 

O desenho é um meio de expressão utilizado pelo homem desde tempos remotos. 

Nos dias de hoje, é uma atividade muito comum entre as crianças, pois os adultos têm 

vergonha de fazer “feio”, não exercitando a sua habilidade. Portanto, na prática 

arteterapêutica, ao oferecer a atividade de desenho para o cliente, este tem que se sentir a 

vontade para realizar tal tarefa. Para Philippini (2009, p. 49) “o desenho permite expressar 

histórias pessoais com clareza, [...] Nas iniciações com o desenho, costumo usar música para 

descontrair e desbloquear, priorizando o caráter de uma experimentação lúdica”. Segundo a 

mesma autora, quem escreve pode desenhar, logo letras também são desenhos. Umas das 

características principais da arteterapia é desbloquear canais criativos do indivíduo, levando-o 

a sentir prazer na realização das atividades mais simples. Existem várias possibilidades de se 

trabalhar graficamente no setting terapêutico, variando na sua definição de traços, cores, 

plasticidade e na capacidade de retoque, os materiais gráficos mais utilizados são: o lápis de 

cor, lápis de cera, canetas, pastéis, carvão e suportes diversos. 
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Benefícios terapêuticos do desenho: expressão conceitual através da forma; 

objetividade; delimitar e designar; expansão do movimento gráfico, ordenador (PHILIPPINI, 

2009). 

 

2.2.3 Pintura 

 

A pintura é uma das manifestações artísticas mais tradicionais da história da 

humanidade. É uma atividade muito utilizada em arteterapia, pois trabalha com material 

fluido e com cores, facilitando a expressão das emoções e o contato com os conteúdos 

internos. Para Bello (1996, p. 93), “as pessoas podem expressar-se pintando estados de 

consciência que ainda não estão emocionalmente amadurecidos e assumidos no mundo. [...] 

Através de uma pintura, vemos uma parte da psique necessitando expressar aquilo que não é 

ainda capaz de integrar dentro da estrutura do ego existente”. O trabalho com a tinta favorece 

a comunicação com o processo criativo, onde o cliente é convidado a deixar o controle de 

lado e experimentar o desconhecido. Os materiais mais usados para a atividade de pintura são: 

as tintas (acrílicas, guaches, para tecidos, artesanais e aquarelas); os pincéis nos tamanhos 

variados e os suportes (telas, bases de Eucatex e papéis especiais).  

Benefícios terapêuticos da pintura: desbloquear e ativar o fluxo criativo, contato com 

os conteúdos inconscientes, expansão, experimentações sensoriais (PHILIPPINI, 2009). 

 

2.2.4 Modelagem em argila 

 

Modelar é construir elementos diversos, utilizando basicamente as mãos. É um recurso 

bastante usado na arteterapia. É uma atividade que trabalha com o corpo, através da mãos, na 

manipulação do material. A argila é utilizada pelo homem desde o início da sua história, na 

sua manipulação para utensílios, e na sua propriedade curativa, como remédio. Segundo Pain 

(2001, p. 128), “a argila, mais que uma página branca, demanda ser transformada, para 

adquirir da significação, para deixar de ser o que é enquanto matéria. O desafio de torná-la 

carne ou pétala é um desafio dos deuses [...], Deus fez primeiramente a terra e com ela o 

homem”. É uma atividade que poderá ser trabalhada livremente, ou mais elaborada, quando 

se pretende queimar a peça no forno. 

Benefícios terapêuticos da modelagem em argila: trabalhar com a ativação de 

elementos arquetípicos; possui efeito relaxante e libertador das tensões; desenvolve a noção 
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da tridimensionalidade; trabalha a coordenação motora, a flexibilidade das mãos, a percepção 

tátil, a consciência de volume, de peso, e da temperatura. (PHILIPPINI, 2009). 

 

2.2.5 Tecelagem 

 

A tecelagem é uma das formas de artesanato mais antigo e ainda presente nos dias de 

hoje. Tecer é entrelaçar fios, tramar, urdir. De acordo com Philippini (2009, p. 61), “da 

Mitologia Grega, vêm as Parcas ou as Moiras, que, com seus fios, determinavam o rumo das 

vidas”. Em arteterapia, também trabalha-se com fios na costura e no bordado. Os matérias 

mais usados na trama da vida são: fios diversos, lãs, barbantes, fitas, linhas, retalhos, 

aviamentos, agulhas e tesouras.  

Benefícios terapêuticos do trabalho com fios: integra, urde, reúne, trama, estrutura, 

ordena, organiza, desembaraça, relaciona. Traz ritmo e delicadeza para a vida (PHILIPPINI, 

2009). 

 

2.2.6 Criação de personagens 

 

Em arteterapia, trabalha-se os personagens através confecção de bonecos, de máscaras, 

na apresentação e construção de histórias, em ensaios fotográficos. Para Philippini (2009, p. 

98), “as atividades de criação de personagens, aplicadas ao contexto de Arteterapia, são uma 

decorrência natural de uma atividade diária: contar e ouvir histórias”. Essa atividade auxilia 

na ativação e na elaboração dos conteúdos inconscientes.  Material utilizado para a criação de 

personagens: bolas de isopor, papier mâché, atadura gessada, arames, tecidos, fitas, linhas, 

sucata e baú de guardados.  

Benefícios terapêuticos do trabalho de criação de personagens: trabalha com várias 

linguagens plásticas e expressivas; ativa o imaginário; proporciona o acesso, a estruturação e 

a elaboração de conteúdos inconscientes; integra (PHILIPPINI, 2009). 

 

2.2.7 Escrita Criativa 

 

A atividade de escrita criativa é muito utilizada no processo arteterapêutico, pois ajuda 

a organizar o pensamento e auxilia no desbloqueio do processo criativo, além de que, através 

da escrita o indivíduo amplia o conhecimento do seu universo interior.  
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Segundo Vasconcellos ( 2009, p. 113),  

 
o poder da palavra que manipulada, traçada e tecida, fez surgir uma nova vida, mais 
plena e mais feliz. Claro está que nem todos vão tornar-se famosos com o que 
escrevem, mas poderão ter tecido um futuro próspero e poderão ter tramado a sua 
própria sorte. Ao colocar no papel a sua imaginação, ao selecionar vocábulos e 
expressões para a sua produção, a energia que está contida no símbolo (palavra) é 
ativada e torna-se, já a partir daquele instante, um projeto de realidade.  

 

Benefícios terapêuticos da escrita criativa: promove a interação entre o campo 

simbólico de imagens e palavras; cria um diálogo silencioso entre fragmentos de si-mesmo; 

possui uma simplicidade operacional; possibilita a criação de imagens plásticas; é um 

documentário de afetos (PHILIPPINI, 2009). 
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Capítulo III 
 

O ENCONTRO COM O FEMININO  

 
Imagem 5 – O encontro 

 
 

Disponível em http://www.google.com.br/search429632n-1.jpg. 
 
 
O trabalho do homem é o perigoso ofício do descobrimento do 
si mesmo e do seu desenvolvimento, pois há que se confrontar 
com a história pessoal e com a história da humanidade.  

 
Mourão  

 

Uma das formas de tornarmos a existência na terra mais humana, é através do resgate 

da essência do feminino. Segundo Duarte JR., (2001, p. 221), “É preciso construir-se algo 

novo e diverso, e, para tanto, como já afirmou o poeta (Carlos Drummond de Andrade) o que 

temos, primordialmente, são “... duas mãos e o sentimento do mundo.” 

 

3.1 UMA BREVE HISTÓRIA DO FEMININO 

 

Para que haja a compreensão da história do feminino na nossa sociedade, é 

importante que se compreenda como se deu a formação social atual. Com as descobertas e 

avanços da humanidade, criam-se as primeiras estruturas sociais. Nessa época, para a 

sobrevivência da comunidade, surge a divisão de tarefas. Nessa fase, as pessoas viviam uma 
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vida integral. A relação entre homem e mulher era de solidariedade - dela dependia a 

reprodução da espécie, sendo reverenciada e considerada próxima dos deuses. O homem 

percebe que poderia criar animais e cultivar, não dependendo mais da caça. Surgem as aldeias 

e com elas, as guerras para defender o território, trazendo a competitividade. O ser humano 

passa da idéia do coletivo para o individual, da Deusa para o Deus, do pensamento mágico 

para o mental – surge a necessidade dos rito para dar dimensão ao inexplicável. Institui-se a 

lei, e o homem se percebe  importante para a procriação, aquele que possui os genes. A 

mulher passa a ser dominada para garantir a reprodução da espécie pois a monogamia garante 

aos filhos a herança econômica. Segundo Muraro, (2002, p. 54), “Provavelmente a vontade de 

dominar a natureza levou o homem a dominar a mulher, identificada com a natureza pelo fato 

de estar mais próxima aos processos da gestação e do cuidado com a vida”. A mulher é 

colocada em uma total dependência da figura masculina, primeiramente do pai, depois do 

marido.  

Com a revolução industrial, surge a necessidade de mão de obra e a mulher é 

incorporada ao mercado de trabalho, passando a ter uma independência econômica. Com a 1a 

Guerra Mundial, a mulher substitui os homens nas fábricas. O nível de instrução da mulher se 

eleva. Surge o movimento feminista, que defende a igualdade de direitos. A mulher conquista 

o direito ao voto e reivindica melhores salários e condição de trabalho. Ela passa a ter acesso 

a profissões de nível superior. Com os métodos contraceptivos, a mulher conquista a liberdade 

sexual e de expressão. Com a emancipação da mulher, ela assume uma nova postura na vida ( 

PAULA, 2008). Para Muraro (2002, p. 255), “Quando a mulher adquire o status de sujeito da 

história, a mesmo titulo que o homem, ela muda a estrutura da família e aparece um novo tipo 

de homens e mulheres. [...] Desaparece a relação opressor/oprimido, primeira condição para o 

encontro de duas identidades autônomas”. 

 A vida social impõe papéis, que variam conforme a cultura de um povo. Mesmo 

após a revolução sexual, na nossa sociedade, muitas mulheres ainda se encontram em uma 

situação passiva e oprimida.  

Para Muraro (2002, p. 14), “Atualmente, a mulher é quem traz os novos/arcaicos 

valores simbólicos da solidariedade da família para o sistema produtivo e para o Estado. Desta 

forma, a entrada da mulher no domínio público masculino é condição essencial para reverter o 

processo de destruição”.  

 

3.2  O RETORNO DE LILITH 
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 O mito de Lilith encontra-se no livro do Gênesis, que fala sobre a criação do mundo. 

Lilith teria sido a primeira esposa de Adão, sendo expulsa do paraíso por ter se recusado a 

ficar por baixo deste, na hora do ato sexual. Foi por personificar o mal que a mulher 

contrariou o homem e questionou seu poder. Sua característica transgressora fez dela a 

primeira feminista a reivindicar os seus direitos, a primeira reação humana ao domínio do 

masculino. Foi transformada em demônio e rainha das trevas por ser independente, erótica e 

sensual. Já no novo testamento, aparece a personagem de Eva, uma figura mais submissa,  

pois foi criada a partir da costela de Adão, e que carrega a culpa pela queda do homem do 

paraíso, por tê-lo feito provar do fruto proibido, da árvore do Bem e do Mal.  

Segundo Cavalcanti (1993, p. 95),  
 
ela é somente a criadora de problemas para a humanidade. Se não fosse seu tolo ato 
nós ainda poderíamos estar usufruindo a graça divina. Por sua causa, a ordem e a 
harmonia divina foram perdidas. Portanto, a mulher tem de estar sob o controle do 
homem para não cometer besteiras. A sexualidade feminina passa a ser vista também 
como perigosa, ligada ao mal e ao infortúnio. A origem da repressão sexual da 
mulher encontra aqui a sua explicação. A imagem de mulher que será aceita é a de 
uma mulher casta e assexuada, que não seja capaz de despertar desejos no homem, 
porque é uma obra do mal. 

  

A mulher passa a assumir uma postura de submissão frente ao homem, fato que 

marcou profundamente sua personalidade. Na Idade Média surgem as bruxas, consideradas a 

personificação de Lilith, sendo comparadas ao demônio. As bruxas não seguiam e não 

aceitavam as ordens da época, sendo condenadas ao inferno e queimadas na fogueira. Ainda 

nos dias de hoje, a mulher que assume seu desejo sexual é considerada à margem do que é 

socialmente aceito, tornando-se uma figura ameaçadora e perigosa. Na sociedade patriarcal, a 

submissão foi imposta culturalmente. A mulher foi tolhida na sua auto expressão, seus desejos 

foram ignorados e negados. ( SANTOS, 2006) 

Na psicologia analítica, Lilith simboliza a sombra, a face da mulher que foi 

reprimida, portanto é um aspecto do feminino que precisa ser integrado na psique. Segundo 

Hollis (2004, p. 113), “o inconsciente é sofrido internamente ou projetado externamente, [...] 

precisa entrar dentro de si e viver tudo o que foi reprimido”. Ao lidar com suas dores, a 

mulher vivencia também as dores das outras mulheres, por meio do inconsciente coletivo.  

 

3.3 O RESGATE DO FEMININO    
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Estamos vivendo uma fase de transição, onde o modelo atual de sociedade não 

completa mais o indivíduo. Segundo Cavalcanti (1993, p. 21), “masculino e feminino, são 

modos de existir, de estar presente no mundo, de percepção e relação com a vida, com o 

outro, consigo mesmo e com o universo como totalidade. [...], são polaridades psíquicas que 

se complementam para uma percepção mais rica do mundo”. O materialismo moderno, o ter 

em detrimento do ser, a valorização do intelecto, são formas de relação social que se 

estabeleceram com a cisão entre mente e corpo, princípio do patriarcado, que gerou o caos na 

sociedade.  

 De acordo com Zweig ( apud STEIN, 1994, p. 65),  
 
o princípio feminino foi arrancado não apenas dos reinos mitológicos, sociais e 
políticos, mas também da vida interior dos indivíduos, onde poderia ter o poder de 
procriar o Eros, a capacidade de relacionamento, a alimentação e criação e um tipo 
de autoridade que vem da alma. Por esta razão, o Feminino muitas vezes está 
ausente também de nossas vidas interpessoais, no espaço sagrado que há entre nós e 
aqueles a quem amamos. 

 

Para esse mesmo autor, as questões entre homens e mulheres vão além das 

características físicas, do gênero e das questões sociais. Este considera a dimensão arquetípica 

na relação entre os pares - homens e mulheres trazem impressos em suas almas o princípio do 

masculino e do feminino, ressaltando a necessidade de integração das partes, na construção de 

indivíduos mais saudáveis e inteiros. O ser humano, ao perder a conexão com a sua alma, 

passou a se identificar com o ego, com a materialidade, com a sua persona exterior. Fator esse 

responsável pela ansiedade quanto ao futuro, o medo e a falta de fé. No processo de 

desenvolvimento do indivíduo, sua grande dificuldade é a vivência da polaridade, 

comprometendo a sua integridade e a vivência da sua dimensão espiritual. 

Há a necessidade de conscientização da sociedade para uma revisão de valores e 

conceitos em prol da saúde social. Sem a mudança de valores, o homem tende a repetir seu 

padrão de comportamento.  
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Capítulo IV 

 

A VIAGEM DE DESCOBRIMENTO – UM PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO 

 
Dizem que o que procuramos é um sentido para a vida. Não 
penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é 
uma experiência de estar vivos, de modo que nossas 
experiências de vida, no plano puramente físico, tenham 
ressonância  no interior do nosso ser e da nossa realidade mais 
íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de estar 
vivos.  

    Campbell 
 

 

Imagem 6 – A nau 

 
Disponível em http://belaspoesias.kit.net/poesias.html. 

 

O processo de individuação é o termo que Jung utilizou para caracterizar o 

desenvolvimento psicológico no qual propõe ao individuo a busca de si mesmo, um processo 

universal e arquetípico. É um trabalho de reconhecimento dos nossos defeitos e qualidades, do 

que gostamos, de quem somos. Individuar-se é ampliar a consciência para além do ego, na 

integração dos opostos, entre consciente e inconsciente. Segundo Monteiro (2009, p.85), 

“cumprir a própria destinação é a responsabilidade do homem. Desenvolver a habilidade de 
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responder apropriadamente às exigências do mundo interior no relacionamento com o mundo 

externo é a suprema obra de uma vida.”  

Não há crescimento sem sacrifício, sem deixar para trás formas antigas de 

relacionamento. Novos caminhos se abrem para uma forma mais autêntica de ser e estar no 

mundo. O processo de individuação é descrito nas diferentes formas de manifestações do 

inconsciente como nos sonhos, nos mitos, nos contos. O encontro do indivíduo com seus 

deuses e demônios, na batalha com as emoções, fantasias, inspirações, criadoras de obstáculos 

poderosíssimos que vem de dentro. Como em um processo de iniciação, será preciso 

mergulhar nas águas profundas do inconsciente, seguindo as orientações das imagens 

simbólicas no reconhecimento da sua história pessoal. 

Acredita-se que ao longo do desenvolvimento do ser humano, frente à pressão do 

meio familiar em que vive e da sociedade, ele vai perdendo a sua espontaneidade e 

autenticidade, tornando-se um ser adaptado e pouco criativo. Nos dias de hoje, em plena 

sociedade de consumo, prioriza-se o ter – prestígio, casa, carro, dinheiro – em detrimento do 

ser – original, criativo, espontâneo, solidário. Nos tornamos individualistas, vivendo cada um 

no seu mundo particular, atuando em causa própria. É preciso ter a percepção de que vivemos 

em sociedade, comungamos o mesmo espaço. Somos indivíduos únicos, e não individualistas 

genéricos, onde cada um deve existir em essência, sem marcas, estereótipos, rótulos. Seres 

ímpares, sem perder a noção de coletividade. Vivemos em uma grande rede de energia, que 

precisa de nutrição física, psíquica e espiritual.   

Muitos de nós não se sentem livres para reconhecer a própria realidade. O fato de 

sermos mortais, de o tempo ser limitado, de que ninguém nos liberta do fardo da 

responsabilidade pela nossa vida, serve de poderoso incentivo para que sejamos 

completamente nós mesmos. Esse é um dos motivos que faz uma pessoa mudar o rumo da sua 

vida quando passa por uma doença grave. Segundo Hollis (2004), “se pudéssemos ver a nossa 

psique como um mosaico, não seríamos capazes de contar, e muito menos de viver,  todas as 

peças, mas cada uma que é confirmada cura e gratifica a alma ferida”. Assumir a 

responsabilidade da própria jornada. Seguir a sabedoria dos instintos. Muitas vezes nos 

esquivamos dos nossos sentimentos – somos um estranho na nossa própria casa. Vivemos 

escravos do dinheiro, do poder, da posição, em uma enorme pressão social. O que se quer? O 

que se sente? O que é preciso fazer para sentir-se bem consigo mesmo? Para responder tais 

questões, é preciso recorrer a sabedoria do coração, sair da superficialidade. Deixar de arrastar 

a existência, pensando que um dia tudo vai ser diferente. A vida raramente é clara e fácil, as 
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escolhas feitas definem e confirmam a existência. Há uma convocação à grandeza da alma. 

Viver o ser autêntico é uma verdade para a psique – cresce-se ou morre-se interiormente, 

contaminando-se pelos ressentimentos. Uma tarefa difícil no processo de individuação é 

equilibrar-se a obrigação com o chamado interno e a pressão do meio familiar e social.  

(HOLLIS, 2004). Diz Thoreau (apud HOLLIS, 2005, p. 85): “quando quero recriar a mim 

mesmo, procuro a floresta mais escura, o pântano mais denso, mais interminável e, para o 

cidadão, o mais sombrio. Eu entro num pântano como em um lugar sagrado, um sanctum 

sanctorum. Lá está a força, a essência, da natureza”. Jung foi buscar o caminho da iluminação 

dentro da sua psique para desenvolver a sua teoria. Diz Silveira sobre Jung: (2001, pg. 24), “ 

do mesmo modo que ele apanhava em torno de si, sem nenhum preconceito, a matéria prima 

para sua experiência exterior, ia buscar também nas trevas primitivas de sua alma as idéias 

filosóficas fundamentais de sua obra”. Neste contexto, a arteterapia de abordagem junguiana 

vem integrar teoria e prática, sendo uma ferramenta que vai auxiliar o ser humano no seu 

processo de individuação. Através das produções plásticas, pode-se fazer um mapeamento dos 

símbolos que revelam os conflitos internos vividos pelo indivíduo. O inconsciente fala através 

das imagens, que apontam para as questões que precisam ser trabalhadas e integradas à 

consciência. A arteterapia  reconecta o indivíduo à sua essência, redescobrindo o ser criativo. 

De acordo com Ostrower (apud BELLO, 1996, 14): 
 

A arte é uma necessidade de nosso ser, uma necessidade espiritual tão premente 
quanto as necessidades físicas. A prova disso é o fato irrefutável de todas as culturas 
na história da humanidade, sem exceção, desde o passado mais remoto até os tempos 
presentes, terem criado obras de arte, em pintura, escultura, música, dança, como 
expressão do essencial da realidade de seu viver – uma realidade de dimensões bem 
maiores do que a utilitarista. As formas de arte representam a única via de acesso a 
este mundo interior de sentimentos, reflexões e valores da vida, a única maneira de 
expressá-los e também de comunicá-los aos outros. E sempre as pessoas entenderam 
perfeitamente o que lhes fora comunicado através da arte. Pode-se dizer que a arte é 
a linguagem natural da humanidade. 

 

A arteterapia, com suas atividades expressivas, permite uma interação criativa com a 

realidade de cada um, seus efeitos são preventivos e curativos, conectando o indivíduo ao seu 

centro de saúde psíquico. Para Franz (2003, p.5), “ na busca de sua alma e do sentido de sua 

vida, o homem descobre caminhos que o levam para a sua interioriedade”. Existe um 

crescente convite ao ser humano voltar para dentro de si. Viver a sua criança interior, um ser 

autêntico e criativo, que segue seus instintos e enxerga um universo cheio de riquezas e 

possibilidades. Segundo Monteiro (2009, p.21), “Jung revela um universo repleto de mitos, 

símbolos, sonhos, religiosidade, arte e alquimia. Compreende o homem na sua totalidade e 
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traz uma percepção de que a criação está dentro de nós e que, se quisermos conhecer o 

mundo, devemos mergulhar mais em nós mesmos”.   

A arte e a terapia caminhando juntas, orientando as energias da alma no processo de 

inteireza do ser. De acordo com Salles (1998, p. 10), “O processo de desenvolvimento da 

personalidade é representado, na mitologia universal, por longas viagens e por provas que têm 

de ser realizadas. Há sempre a imagem dessa jornada por um caminho árduo e penoso, antes 

da admissão num novo estágio de consciência”. É uma aventura onde se abandona uma 

determinada condição em busca de algo novo ou maior. Ao nascermos, iniciamos a nossa 

jornada heróica, damos início há uma série de transformações e aquisições de novos estados 

de consciência. 

 

4.1 TERRA A VISTA – O REINO DE BAUBO  

 
Cada um de nós é chamado a individuar-se, embora nem todos escutemos ou 
atendemos ao chamado. Se não zelarmos pelo nosso processo individual, nossa 
jornada, estaremos nos arriscando a rejeitar as forças vitais que deram origem à 
nossa encarnação, e perder o nosso senso de significado. Já que estamos, de 
qualquer modo, no alto mar da alma, por que não sermos o mais consciente e 
corajoso que nos for possível? 

 
Hollis 

 

Imagem 7 – A deusa do ventre 

 
Acervo pessoal da autora 
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Há algum tempo venho seguindo a rota da arteterapia, um caminho guiado pelo meu 

coração no meu processo de individuação. Nessa viagem, dentre várias mensagens/imagens 

que indicam um caminho, encontrei aquela que seria a minha imagem guia, que me levaria ao 

mergulho nas águas, até então turvas, do meu inconsciente. É importante encontrarmos na 

nossa viagem o nosso mito pessoal, aquele que vai dar a direção da real intenção da nossa 

existência. Na aula de Oficina de Contos, do curso de pós graduação, foi solicitado que 

apresentássemos para a turma, um conto, mito ou história, e que fosse produzida uma imagem 

referente ao tema selecionado. A escolha era pessoal, e iria atender há um chamado interno – 

consciente ou não. De acordo com Hollis (apud TOMÉ, 2004, p. 7) ,“se trouxeres à tona o que 

está dentro de ti, o que é trazido à tona te salvará. Se não trouxeres à tona o que está dentro de 

ti, o que não trouxeres à tona te destruirá”. O Mito que veio à tona foi o de Baubo: a Deusa do 

Ventre. A imagem produzida indicou nitidamente que o caminho escolhido seguia a 

orientação da alma. A análise simbólica do mito me trouxe a clareza da história que eu 

precisava me contar naquele momento, para um maior entendimento dos meus conflitos 

internos. Baubo é também conhecida como a deusa do riso. O mito de Baubo fala da 

recuperação de uma sexualidade sagrada, importante para a restauração da natureza selvagem 

da mulher. É também um arquétipo da vida, da morte e da fertilidade. Baubo nos fala das 

histórias como remédio, estimulando os sentidos e auxiliando na recuperação da energia vital 

nas mulheres, levando ao riso e ativando a libido (ESTÉS, 1999). 

De acordo com Estés ( 1999, p. 418),  
No riso, a mulher pode começar a respirar de verdade e, ao fazê-lo, ela talvez 
comece a ter sentimentos censurados. E quais poderiam ser esses sentimentos 
censurados? Bem, eles acabam não sendo sentimentos, mas alivio para os 
sentimentos, como por exemplo a liberação de lágrimas contidas ou de lembranças 
esquecidas, ou ainda a destruição das amarras que prendiam a personalidade sensual. 

 

Ao contar a história de Balbo, evoco o poder da mulher selvagem que se encontrava 

adormecida em mim, resquícios do feminino cativo e ferido de uma sociedade patriarcal.  

Ainda segundo a mesma autora (idem, p. 242), 
Durante anos a fio, as mulheres que carregavam em si a vida mística do arquétipo da 
Mulher Selvagem queixaram-se em silêncio: “Por que sou tão diferente? Por que 
nasci numa família tão estranha [ou insensível]?” Onde quer que suas vidas 
pretendessem se expandir, havia sempre alguém a espalhar sal na terra para que nada 
ali crescesse. Elas se sentiam torturadas por todas as proibições relativas aos seus 
desejos naturais. Se eram filhas da natureza, diziam-lhes que deveriam ser mães. Se 
queriam ser mães, diziam-lhes que, então, era melhor que se adaptassem 
perfeitamente ao papel. Se tinham vontade de criar, diziam-lhes que o serviço 
doméstico nunca termina.  
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Refletindo sobre o motivo que me levou a escolher essa história, penso no resgate da 

minha natureza selvagem, do meu riso e do meu choro autênticos. O que me faz reafirmar o 

poder de cura da arteterapia através da ludicidade, da brincadeira. O riso como remédio para a 

cura das feridas, despotencializando nossos dramas internos. Nesse regate do feminino, atendi 

a um chamado interno para trabalhar com grupo de mulheres adultas, em um dos campos de 

estágio oferecidos no curso de pós graduação.  
 

4.2   ESPAÇO SAGRADO – VIVÊNCIA EM ARTETERAPIA 

 
Toda árvore possui por baixo da terra uma versão primeva de si mesma, uma árvore 
oculta, feita de raízes vitais constantemente nutridas por águas invisíveis. O mesmo 
acontece com a vida de uma mulher, não importa em que condições ela esteja acima 
da terra, por baixo da terra existe uma mulher oculta que cuida do estopim dourado, 
uma energia que nunca será extinta.  

Estés 

 

Imagem 8 – Espaço sagrado 

 
Acervo pessoal da autora 

 

O estágio supervisionado é pré requisito para a obtenção do grau de Especialista em 

Arteterapia do curso de Pós graduação do convênio Clínica POMAR/ISEPE. A proposta de 

estágio desenvolvida trabalhou com a  abordagem terapêutica breve e focal, destinada a 
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grupos. Os encontros foram semanais, com a duração de três horas, perfazendo um total de 90 

horas de estágio, distribuídas em 3 módulos, de 30 horas cada um.  

O primeiro módulo – diagnóstico – visou trabalhar o processo criativo do grupo, 

através da livre expressão, identificando o material facilitador da exteriorização dos conteúdos 

inconscientes, chegando, assim, à psicodinâmica do grupo, o fio condutor que direcionou as 

atividades que foram trabalhadas.  

 

Imagem 9 – Semear 1 

 
Acervo pessoal da autora 

 

No segundo módulo – estímulos geradores – levantada a hipótese diagnóstica do 

grupo, ofereceu-se estímulos geradores que explicitaram os conteúdos latentes, permitindo 

que fossem trabalhados e elaborados.  

Imagem 10 – Conteúdo latente 

 
Acervo pessoal da autora 
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No terceiro módulo – processos auto-gestivos, o grupo conduziu seu próprio 

processo criativo, através da auto gestão. 

 

Imagem 11 – Auto gestão 

 
Acervo pessoal da autora 

 

O estágio teve início em 09 de setembro de 2011, com 9 integrantes. Foi realizado 

em uma instituição religiosa, no Rio de Janeiro. O referido espaço ofereceu uma sala onde 

aconteciam os encontros do grupo de arteterapia, formado por mulheres que frequentavam o 

local.  O pároco responsável sempre foi muito solícito, sendo o nosso grupo, o terceiro a 

estagiar nesta instituição. Ao final, contávamos com 6 componentes no grupo de estágio, com 

idades que variavam de 42 à 93 anos. Sabe-se que o trabalho realizado em arteterapia 

mobiliza muitas questões, e nem todos têm a disponibilidade interna para trabalhá-las. 

 No estudo apresentado, destaquei algumas sessões do estágio, onde busco respaldo 

prático e imagético, para exemplificar o efeito positivo e transformador da arteterapia com 

mulheres adultas, e a importância do resgate do poder do feminino para processo de inteireza 

dessas mulheres.  

Em nossos encontros, o grupo se reunia em círculo, onde os trabalhos ficavam 

expostos para que houvesse o compartilhamento da experiência vivida durante o processo. Era 

um momento muito rico de troca, de experiência e afeto. Nesse círculo havia sempre a 

marcação de um centro, onde estavam representados os quatro elementos da natureza: terra, 

fogo, água e ar. O círculo é um símbolo arquetípico, que representa a totalidade. Naquele 
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momento, todas estavam em busca de um desejo de se sentirem pertencentes, de um resgate 

da sabedoria de vida intrínseca a toda mulher, entorpecido pelo poder da sociedade de 

consumo patriarcal – consumo da energia vital da mulher, do sentimento de irmandade.  

Na sessão que se apresenta, na fase de estímulos geradores, que visa validar a 

hipótese diagnóstica, foi realizada uma atividade com sementes. Através desse material, pode 

acontecer a percepção dos ciclos da vida. Tudo na vida tem seu tempo. A cada mudança que 

se inicia, ocorre a morte da anterior. 

Imagem 12 – Semear 2 
 

 
Acervo pessoal da autora 

 
Em um outro momento, dentro do mesmo ciclo, trabalhamos com os fios da vida, na 

atividade de confecção de um móbile. O fio, que nos leva seguros ao nosso centro, dando a 

certeza do caminho de volta. 

Imagem 13 - Fios 
 

 
 

Acervo pessoal da autora 
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A sessão que agora apresento, foi a última do ciclo diagnóstico. No encontro, iriam 

ser trabalhados “Os personagens internos”. Foram oferecidos ao grupo vários acessórios para 

a caracterização do personagem que viesse à tona naquele momento. Nesse processo, busca-se 

estimular o imaginário, para a ativação da expressividade e da comunicação simbólica, na 

estruturação e elaboração dos conteúdos inconscientes. (PHILIPPINI, 2009). Foi um encontro 

muito produtivo e rico de significados, ampliando o nosso conhecimento sobre as mulheres do 

grupo. Nesse dia, foi possível ver na prática com o grupo, a importância do trabalho 

arteterapêutico e o seu poder de resgatar o potencial de cura do indivíduo. A partir desse 

trabalho, o grupo ganhou uma identidade e se auto-intitulou: “Juventude Acumulada”.  

 
  Imagem 14 – Poliana 

 

 

  
 
 
 

 

 

 
  

 
                                                                                  Imagem 15 – Madame Bovary 

 
 
 

 

Acervo pessoal da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 Acervo pessoal da autora 

 

 
“Sou Poliana, garota de programa há 15 anos. 
Cobro bem, me escondo atrás da cabeleira 
vermelha, pois não tenho coragem de confessar 
que adoro o que faço; ver os homens mendigando 
alguns carinhos meus, me sinto a mulher mais 
atraente da área.” (A. – 57 anos) 
 

 
“Hoje Madame Bouvari, saindo do banho no 
palacete de seu amante, saí de máscara para não 
ser reconhecida.” (V. – 73 anos ) 
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Imagem 16 – A freira (L. – 82 anos) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Acervo pessoal da autora 

                                                               Imagem 17 – Artista (Mr. - 93) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Acervo pessoal da autora 

 

 
“Sou Josefina, modista e artista”. 
 

 
Boccaccio - Um homem que se passou por freira e 
engravidou as moças do convento. A madre superiora 
havia atribuído o fato das feiras aparecerem grávidas 
à obra do espírito santo. Então o personagem surge e 
segura a genitália para mostrar como foi que 
engravidará as mulheres. L. representa o fato e 
encena com todas a riqueza de gestos. 
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 Imagem 18 – Camponesa (S. 71) 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Acervo pessoal da autora 

  

                                                                                  Imagem 19 – Melindrosa (Md. 43) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                Acervo pessoal da autora 

 

 
“Fiz a personagem de uma camponesa, às 
vezes precisamos fazer personagens, para nos 
sentirmos bem, e passar adiante...”. 

 
“Achei diferente, tinha que ficar em pé, vê 
montão de fantasias, não sabia qual era o 
personagem que eu ia fazer. Primeiro foi 
melindrosa, por que ela ia pro baile de 
Carnaval”. 
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Na fase de estímulos geradores, que representa o segundo módulo do estágio, 

trabalhou-se em cima da hipótese diagnóstica, que foi a necessidade dessas mulheres terem 

um espaço de escuta, atenção e afeto, onde pudessem ser apenas elas mesmas – uma atenção 

voltada para suas necessidades. Livres dos seus papéis sociais, de esposas, mães, avós e 

aposentadas. Era o momento de cuidar do delas mesmas.  

Na sessão que se segue, apresento um trabalho que foi realizado após a exibição do  

filme – “Garotas do Calendário”, retrata uma história real, de um grupo de mulheres do 

interior da Inglaterra, que posam nuas para uma calendário, cuja renda seria revertida para o 

hospital local. Cada mês uma mulher estaria nua, sem mostrar as partes íntimas, retratando 

uma atividade que a representasse. O calendário fez sucesso, arrecadando mais que o 

esperado. Com os trabalhos realizados por elas até o momento, e por estarmos no início do 

ano, foi feito um calendário com as próprias produções do grupo, individual e coletiva. Ao 

iniciarmos as atividades do ano, cada integrante recebeu o seu exemplar. Elas ficaram 

encantadas com o calendário, não acreditando que suas produções fossem tão bonitas. Se 

sentiram valorizadas e importantes. Esse calendário também foi um sucesso, foi além das 

expectativas e rendeu muitos frutos.  

 

              Imagem 20 – Calendário 1          Imagem 21 – Calendário 2 

       
                      Acervo pessoal da autora                                               Acervo pessoal da autora 

 

Na última sessão do ciclo de estímulos geradores, trabalhei com a pintura de ovos, 

que representa fertilidade e renascimento. Com esse trabalho, estimulei o processo auto-

gestivo do grupo, visando a reflexão das novas possibilidades que a vida oferece.  
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Imagem 22 - Renascer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acervo pessoal da autora 

 

A partir de agora, o grupo passa a conduzir o seu processo, solicitando as atividades 

que gostaria de realizar. Passeios são bem vindos, estimulando a saída para o mundo, 

respirando novos ares. Atendendo ao pedido, fui ao Jardim Botânico entrando em contato com 

a natureza. Neste dia houve muitos momentos marcantes: o florescer da Vitória Régia;  o 

passeio de carrinho pelo parque, que nos levou a lugares pouco visitados  e o abraço grupal no 

“Baobá”.  O grupo se sentiu revigorado. 

 

Imagem 23 – Vitória Régia 

 
Acervo pessoal da autora 
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Imagem 24 – Baobá 

 
 Acervo pessoal da autora 

 

 

De acordo com Campbell (2002, p. 98),  

 
O lugar sagrado é uma necessidade absoluta para qualquer um. Você precisa de um 
grupo, uma determinada hora em que não leu as notícias da manhã, não sabe o que 
deve a quem quer que seja, nem o que lhe devem. É um lugar, onde você 
simplesmente vivencia e traz à tona o que é que pode ser. É o lugar da criação 
incubativa. No início, você pode achar que nada acontece, mas, se você tem um 
lugar sagrado e se serve dele, alguma coisa eventualmente acontecerá.  
 

Ao longo desse processo, pude perceber que os dias de estágio eram a hora e o lugar em 

que essas mulheres se sentiam pisando nesse território sagrado. Se a mulher não resgata o seu 

poder transformador, sua energia é drenada, como em uma areia movediça, é arrastada para as 

profundezas da terra. A arteterapia oferece um lugar de proteção, onde a mulher, através das 

suas imagens, deságua suas dores. Segundo Sousa (2007, p.105) : “Se como o diz Michelle 

Perrot, no teatro da memória, as mulheres são sombras tênues, estas passam a ser presença 

viva e ativa, quando lhes são possibilitados os registros de suas falas, de seus depoimentos, ou 

ainda a passagem das lembranças que povoam sua existência”. 

Nos relatos das mulheres do grupo, fica evidente a dimensão do trabalho 

arteterapêutico. 

 - “Estar aqui toda sexta-feira, é um compromisso que eu tenho com a minha 

essência”.  -  57 anos 
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- “A arteterapia me faz perceber  o quanto eu sou importante, não para os outros, 

mas principalmente para mim mesma”. – 73 anos 

- “A arteterapia me ajuda a me expressar”. – 43 anos 

- “A arteterapia me apóia com carinho, palavras, e tudo que preciso”. – 83 anos 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

Imagem 25 – Transformação 

 
Acervo pessoal da autora 

 
Eis aquilo em que creio: 
- Que eu sou eu. 
- Que minha alma é uma floresta sombria. 
- Que o que eu conheço é apenas um pequena clareira na 
floresta. 
- Que deuses, estranhos deuses, vão da floresta para a clareira 
do eu conhecido, e, depois se afastam. 
- Que devo ter a coragem de deixá-los ir e vir. 
- Que não deixarei jamais o meu pequeno ego me dominar, mas 
sempre tentarei reconhecer os deuses que estão em mim e a 
eles me submeter, assim como àqueles que estão em outros 
homens e outras mulheres. 

Lawrence  
 

 

O ser humano está eternamente em busca do equilíbrio, essa é a essência da vida, faz 

parte do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. Todos somos chamados a realizar o 
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ser por inteiro, seja por meio de um processo consciente ou não. Atender a esse chamado é 

uma escolha pessoal de ampliação de consciência. Através do processo criativo em 

arteterapia, nos sentimos desenvolvendo algo especial para o nosso ser.   

Depois dessa viagem, por intermédio do meu processo e da vivência com o grupo de 

mulheres, pude perceber o poder transformador da arteterapia. Viver é um incessante processo 

de crescimento entre a luz e a sombra.Toda mulher em contato com o seu feminino sagrado, 

traça o roteiro para o encontro do Si-mesmo. Ao entrar-se no universo inconsciente, lança-se 

o navio ao mar, rumo ao descobrimento, onde se é permitido viver suas fantasias, 

despotencializando os fantasmas internos. Estamos sempre sendo desafiados a crescer, a viver 

a nossa jornada de uma forma consciente. Esse desafio parece ser aterrorizante, mas traz o 

sentimento de liberdade e dignidade à nossa vida. Atualmente vivemos a repressão do 

princípio feminino na nossa sociedade, prejudicando o desenvolvimento do ser sadio. As 

experiências com a arte acrescentam e permitem o aprendizado de novas formas de se viver, 

potencializando o  desenvolvimento do ser por inteiro. 

A arteterapia oferece um espaço de proteção e criação que possibilita à mulher 

conectar-se com sua essência e resgatar seu potencial de autocura. Dessa maneira, ela 

consegue tornar-se um  ser integral, gerenciando as suas múltiplas facetas e possibilidades.  

Este estudo não se encerra aqui, uma vez que a mulher é um ser criativo, está em 

constante transformação e há diversas maneiras de se trabalhar com ela. Recomendo estudos 

similares em outros grupos de mulheres, para que a possibilidade curativa do exercício 

criativo tenha outros espaços de expansão e possa haver uma ampliação dos dados coletados, 

fortalecendo os indicadores de que a Arteterapia tem efetivamente a contribuir junto a este 

público.   
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