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RESUMO 

 

Este estudo monográfico versa sobre o processo de ser e tornar-se arteterapeuta, 

revelando luzes e sombras nesta jornada que, como pedra de toque, tecem o 

cuidado com arte. Através da leitura de imagens produzidas no percurso criativo de 

quatro arteterapeutas que aceitaram o convite para participar da investigação e suas 

narrativas sobre as mesmas, enfoca-se sentidos e símbolos que foram/são 

significativos na caminhada de cada um/a. A partir da vertente junguiana, aponta-se 

para a importância da auto reflexividade e a expressividade criativa do/a próprio/a 

arteterapeuta no seu cotidiano de vida e no exercício tecno-sensível do ofício de 

cuidador/a. Nesta trama, são laçados mitos presentes em diferentes culturas que 

simbolizam o arquétipo do ser que cuida, em suas peregrinações entre a ferida 

curativa e o bálsamo restaurador.   

 

 

Palavras-chave: arteterapia, cuidado com arte, ser cuidador/a, individuação do/a 

arteterapeuta, produção imagética no processo arteterapeutico, psicologia analítica  
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ABSTRACT 

  

This monographic study deals with the process of being and becoming art therapist, 

revealing highlights and shadows on this journey, which, as a touchstone, weaves 

the careful with art. Through the reading of images produced in the creative trajectory 

of four art therapists, who accepted the invitation to participate in the investigation, 

and their narratives about it, are focalized the senses and symbols that were / are 

significant in the route of each one.  From the Jungian strand, it points to the 

importance of self-reflexivity and art therapists’ creative expression in their daily lives 

and in the caregiver’s technical-sensitive craft. In this woof, are tied myths from 

different cultures which symbolize the archetype of the caregiver in his / her journeys 

between healing wound and the reviving balm.   

  

Keywords: art therapy, art care, being caregiver, art therapist’s individuation, image 

production in art therapy process, analytical psychology.            
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APRESENTAÇÃO 

 

Levo no bolso o bruto quartzo e o lírio maduro, lança e poesia por entre o 
caminho. 
      Carla Albuquerque 
  
  

No burburinho da manhã de outono carioca, fecho os olhos e busco na tela da 

memória e nas narrativas mais significativas dos meus cinquenta e quatro anos de 

história, imagens e vivências que me trouxeram à formação arteterapêutica. 

A jornada de um/a cuidador/a é densa e permeada de desafios na 

interlocução entre os processos intersubjetivos próprios e os da/s pessoa/s que 

cuida. O que possibilita uma pessoa cuidar com respeito da saúde de outra/s 

pessoa/s? Necessidade? Condições materiais de vida? Aspectos subjetivos de sua 

própria vida? Competências técnicas? Vocação? Outras vicissitudes? 

Desde jovem estudante de Medicina no final da década de setenta, muitas 

das inquietações que motivaram a temática abordada nesta monografia, já me 

acompanhavam. Época dura e silenciada no país, quando as dissociações entre 

razão/emoção, corpo/mente, saúde/criatividade, cuidado/afetividade e injustiça 

social/regime de força não podiam ser questionadas publicamente. Naquele tempo, 

foram raros e preciosos momentos, nos quais o repertório formativo institucional na 

graduação médica me proporcionou a amplitude desejada. 

Flechada no peito por estas incompletudes, fui sendo esculpida peregrina em 

busca de conhecer, aprender, criar, exercitar e compartilhar diversas linguagens 

expressivas, tão necessárias ao ofício de cuidadora. Cuidar, para além da 

prescrição, pressupõe comunicação não só verbal. A integração no processo do 

cuidado das dimensões do inteligível e do sensível requer que o/a cuidador/a 

também esteja atento aos signos gestuais, corporais, existenciais e estéticos dos/as 

que estão sendo cuidados/as por ele/a. A racionalidade biomédica, por si só, não 

confere acesso aos interstícios desta complexa composição. O cuidador/a é 

constantemente convidado/a a integrar na sua prática diversos campos de 

conhecimento das ciências, da filosofia e da arte. 

As aulas de anatomia, fisiologia e ciências experimentais, nos primeiros anos 

do curso médico, ganharam novos sentidos quando comecei a frequentar o Museu 

das Imagens do Inconsciente (MI), no antigo Complexo Psiquiátrico Pedro II, no 
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Engenho de Dentro (RJ)1. Minha chegada lá se deu a partir do curso livre que 

participei  - Imagens na Proposição de Carl G Jung - na Escola Estadual de Artes 

Visuais do Parque Lage (Rio de Janeiro) e o contato com um grupo de estudos 

coordenado pela médica Nise da Silveira, pioneira na crítica aos brutais arsenais da 

Psiquiatria da época e defensora da criatividade como potencial terapêutico.  

Dos estudos de corpos inertes, das trabéculas histológicas, das mitoses 

celulares, da respiração mitocondrial, dos mecanismos fisiológicos e patológicos, no 

Anatômico e nos laboratórios, passei a transitar também no ateliê do MI. Foi uma 

experiência muito diversa do que eu estava acostumada, até então na academia. 

Vivenciei neste território de cuidado, o  encontro entre acompanhantes terapêuticos 

(na maioria artistas plásticos voluntários) e pessoas cujas trajetórias de vida as 

levaram a segregação em um hospício.  A produção imagética dos/as internos/as 

era indescritível, além do valor artístico de muitas obras, a positividade no processo 

de reconexão destas pessoas com seu entorno mostrava-se promissora.   

Aproveitei a oportunidade deste estágio para propor ao Centro Acadêmico da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FM UFRJ), onde 

eu estudava, uma linha de Extensão sobre Psicologia Analítica. Ainda que fosse 

uma proposta totalmente contra hegemônica, esta iniciativa durou em torno de dois 

anos e teve forte influência na minha formação médica.  

Ainda durante o curso de Medicina, por conta das experiências no Ateliê de 

“Terapia Ocupacional” no MI, frequentei várias oficinas na Escola de Belas Artes da 

UFRJ (EBA). Nesta atmosfera expressiva, prestei novo vestibular e fui aprovada 

para Licenciatura em Educação Artística / Artes Plásticas. Não pude concluir esta 

graduação, pela incompatibilidade de horário em relação aos estágios curriculares 

                                                           
1
 Atualmente Instituto Nise da Silveira que reúne Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

Residências Terapêuticas, ambulatórios gerais e especializados (não só para pessoas com 
sofrimento mental), uma escola municipal, alguns pavilhões para internação psiquiátrica breve, o 
Museu das Imagens do Inconsciente (criado em 1952) e o Hotel da Loucura. Este último é uma 
iniciativa do Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde – que desde 2012 
ocupou (Ocupa Nise) alas de antigas enfermarias psiquiátricas para desenvolver um trabalho em rede 
com  artistas, cientistas, terapeutas oriundos/as de várias regiões do país e também do exterior e 
pessoas sensibilizadas para um cuidado inclusivo que valoriza o protagonismo criativo dos usuários 
de serviços de saúde mental. Tal mudança tem consonância com a luta pela transição do modelo de 
assistência psiquiátrica asilar para o de inclusão social (Disponível em: http://nccsrio.blogspot.com.br/ 
Acessado em 20/07/2013). 
A lei que regulamenta a atual Política Nacional de Saúde Mental foi promulgada em 2001. Passada 
mais de uma década, a  Reforma Psiquiátrica brasileira ainda encontra resistências e dificuldades 
plurifatorias (pressão dos interesses dos estabelecimentos, na maioria inapropriados, que lucravam 
com a internação crônica, políticas sociais deficitárias, cultura social pouco inclusiva e 
estigmatizadora para os portadores de transtornos mentais, formação inadequada dos profissionais 
de saúde, dentre outros) para sua plena implantação.    

http://nccsrio.blogspot.com.br/
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em Medicina e o ritmo de trabalho, pós formatura, na Residência Médica de 

Pediatria e em seguida na de Medicina Preventiva e Social.  

No cotidiano como pediatra, alternava minhas atividades nas enfermarias 

infanto-juvenis entre  exames, procedimentos clínicos e proposições expressivas. Os  

pincéis, os lápis de cera e os papéis, com os quais pequeno se entretinham, 

suavizavam o ambiente pouco acolhedor aonde se encontravam (naquela época, 

prévia à promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente / ECA, ainda não era 

permitida a permanência de acompanhantes responsáveis além do horário da 

visitação).  Na segunda Residência, em diversas ocasiões nas quais eu desenvolvia 

atividades educacionais e assistenciais nas comunidades e nos cenários de convívio 

social (escolas; ONGS; centros comunitários; abrigos; dentre outros), foi possível 

incluir dispositivos expressivos e criativos nas dinâmicas que trabalhei com os 

diferenciados grupos envolvidos (crianças, jovens, mulheres, idosos/as, dentre 

outros). 

A familiaridade com materiais de desenho e pintura já vinha desde a minha 

adolescência. Foram muitas as vezes que desviei o trajeto que me levaria à escola 

secundária onde estudava, rumo ao curso de arte situado na proximidade da minha 

casa, sem que meus pais soubessem desta minha adorável gazeta. Pode ser que 

por isto, até os dias atuais, a arte para mim tenha sabor de rebeldia. 

Auspiciosamente, tive na minha formação extra escolar oportunidades 

gratificantes de “educação do sensível” (sentidos): o estimulo à leitura no âmbito da 

minha família; os “escrivinhamentos” que ensaio em prosa e poesia desde quando 

garranchei as primeiras letras (nos últimos 15 anos participo de uma oficina da 

palavra, coordenada por uma filósofa); a convivência em ateliês de cerâmica (sou 

encantada pela sua face rupestre) e de escultura (na pesquisa da forma e suas mais 

diversas materialidades); o bordado aprendido com minha avó (ao qual conferi um 

estilo mais rustico e encorpado);  a dança e com ela, a musicalidade.   

O movimento corporal e a educação somática têm tido forte influência no 

constructo que elaboro sobre cuidado com a saúde. Respirar, alongar, expressar 

são lições recebidas da Mestra Angel Vianna e também nas práticas de yoga e tai 

chi chuan. 

Tenho aprendido a desenhar com meu corpo desde as classes infantis de 

ballet clássico, a participação na juventude em companhias de dança 

contemporânea e já adulta no grupo de dança afro-brasileira Olorum Baba Min da 
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coreógrafa Isaura de Assis. Nos últimos dez anos venho estudando Mohiniattam, 

dança clássica indiana, que através de expressividade delicada e dos meandros do 

gestual feminino, encarna narrativas épicas do Vedas (textos sagrados hinduístas). 

Mais recentemente descobri o sublime movimento das coreografias coletivas e 

etnográficas nas  rodas de dança circular.  

Quero mencionar também que a partir das vivências que tive no trabalho em 

saúde em diferentes comunidades, incluindo populações rurais e indígenas, no início 

do exercício da profissão médica, resolvi cursar o bacharelado em Ciências Sociais 

na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). O concluí em 1994, no mesmo 

ano que defendi a dissertação de Mestrado em Políticas Públicas e Saúde na Escola 

Nacional de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ). A iniciação ao 

pensamento antropológico e à metodologia de pesquisa qualitativa muito contribuiu 

para uma perspectiva mais ampliada na minha prática clínica. 

A paixão pelo campo da Educação é antiga, despertada no estudo da obra e 

na pequena, mas profunda, convivência que tive com o Mestre Paulo Freire em um 

projeto voltado para a cidadania da criança – Projeto Roda Viva, no qual eu 

integrava a coordenação da área da saúde, no início dos anos 80. No final da 

década de 90, participei também de um Grupo de Pesquisa na Escola de Artes da 

Universidade Autonoma de Barcelona, com a coordenação do Professor Fernando 

Hernandez voltado para Educação por Projetos, tendo como perspectiva a 

interdisciplinaridade e o construtivismo. A minha tese de Doutorado defendida em 

2007, no Instituto de Medicina Social (IMS) da UERJ, foi sobre Educação Médica e 

inovações na formação e no cuidado no sentido da integralidade na saúde, isto é na 

integração da criatividade, através de processos expressivos e comunicativos, na 

dinamicidade do trabalho em saúde na rede cotidiana da vida. 

Ao refletir sobre o sentido do cuidado na minha trajetória, o exercício da 

maternidade emerge de forma bastante forte. As lições de tornar-se e ser mãe, nos 

últimos vinte anos não têm sido tão fáceis: aprender a proteger e incentivar a 

autonomia da cria, lidar com medidas que necessitam ser mediadas e negociadas 

entre liberdade e responsabilidade; respeitar diferenças geracionais e pessoais; 

oportunizar experiências formativas mais inclusivas e solidárias. Enfim, 

saber/saborear o cuidar do filho e também a possibilidade de ser cuidada por este 

agora e certamente mais ainda depois. 
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Nesta segunda década do terceiro milênio da era cristã2, encontro-me na 

maturidade do percurso como pessoa, educadora3, pesquisadora4, profissional de 

saúde5 e “praticante barroca” de artes e expressões criativas. Contudo, sigo 

cutucada na compreensão do que me fez-faz-fará ser uma cuidadora, processo 

sempre inacabado e em transformação. Alterno cotidianamente no meu trabalho no 

campo da saúde e da formação de profissionais de saúde, alguns momentos 

precisos que me conectam ao que há de genuíno e curativo em minha trajetória de 

vida com outros tantos de incertezas e impotência. Nas marcas desta sinuosa 

estrada, percebo que é justa esta minha condição humana que favorece ter 

porosidade e alteridade, qualidades tão preciosas ao/à cuidador/a. 

A temática deste trabalho tem intima relação com o processo de me tornar 

uma arteterapeuta. A oportunidade de compartilhar experiências, sonhos e projetos 

com meus/minhas professores/as e com as/o companheiras/o da décima terceira 

turma de Pós Graduação em Arteterapia da Clínica Pomar foi uma grata vivência. A 

sensação de pertencimento a uma coletividade que ao mesmo tempo pesquisa e  

trabalha com a expressividade humana no cuidar da saúde foi um presente da 

maturidade na minha caminhada de vida. Houve uma riqueza de subjetividades e 

                                                           
2
 Considero me ecumênica no que há de amoroso e inclusivo em diferentes religiosidades. Não sou 

praticante especialmente de nenhuma religião. Prefiro referir-me à espiritualidade na sua relação de 
transcendência e imanência em prol de um mundo mais solidário. Na minha concepção para que a 
celebração da vida seja mais plena, há de se conjugar luta e ternura na construção de uma  
convivência planetária mais ecológica.    
3
 Há vinte anos atuo na educação médica e de outras categorias profissionais de saúde (graduação e 

pós graduação), tendo como perspectiva a formação crítica e comprometida com o direito universal à 
saúde, a qualificação do Sistema Único de Saúde e a transformação da realidade desigual brasileira 
(ALBUQUERQUE, 2007). 
4
 Desenvolvo como docente adjunta de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UNIRIO) uma linha de pesquisa sobre Integralidade e Educação Permanente em Saúde. Tal rede de 
investigação tem como mote disparador a problematização dos processos cotidianos da formação e 
do cuidado em saúde, na integração ensino, serviço, gestão e comunidades em prol da construção 
compartilhada de saberes e práticas. No trajeto desta pesquisa ação, tem emergido a importância da 
desmecanização dos processos de formação e cuidado em saúde, na superação das disjunções 
entre o mundo da vida e o das ciências, recuperando o fazer criativo e a subjetividade no campo da 
saúde, como bem aponta os pensadores Pierre Furter (1992) e Paulo Freire (1997). 
5
  Trabalhei durante 27 anos em unidades hospitalares públicas (federais, estaduais e municipais) 

como médica pediatra e epidemiologista. Nas diversas unidades em que atuei, participei de projetos 
que tinham como perspectiva a “humanização do cuidado”, através da ludicidade, de práticas 
integrativas, oficinas de criatividade e expressão artística, Psicodrama, Terapia Comunitária, 
Movimento Corporal dentre outros, para os quais busquei formação. Interessante remarcar a tônica 
específica conferida nestes projetos ao de “Cuidar de Quem Cuida”. Tal perspectiva tinha como 
principal foco a saúde dos profissionais de saúde que atuavam nas referidas unidades de saúde. 
Sinal precedente à temática desta monografia que abordará o processo do/a cuidador/a, no caso o/a 
arteterapeuta. 
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concretudes na convivência com este grupo que reuniu pessoas com trajetórias de 

vida tão diversas, mas que juntaram suas energias utópicas em prol de uma 

humanidade mais plena e solidária. Enfim, possibilitou-me sentir menos solitária na 

busca de ser / tornar me uma cuidadora / arteterapeuta sintonizada com as minhas 

próprias transformações, as do entorno e as da vida. 

Meu encontro com a Arteterapia foi assim sendo semeado, como uma flecha 

no tempo e um/a arqueiro/a nem tão zen.   
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INTRODUÇÃO 

  

Imagem 1 - Rizoma 

 

Acervo pessoal da autora 

 

A especificidade do processo arteterapêutico está na possibilidade de 

recompor o sensível ao cuidado, através da utilização de técnicas expressivas na 

ressignificação dos contextos de vida envolvidos. As imagens produzidas em 

processos arteterapeuticos podem apontar novos sentidos e impulsionarem 

deslocamentos, superando adversidades e cristalizações que dificultam o fluxo  

criativo e vital de quem está sendo cuidado.  

Tornar se arteterapeuta se inscreve na dimensão do cuidado, o que 

pressupõe estar permanentemente em processo de olhar para si, desvendando e 

ressignificando seu próprio caminho. Este processo autoreflexivo pode ganhar maior 

densidade quando o arteterapeuta6 passa também por um processo terapêutico, 

sendo acompanhado/a por outro profissional da área. Apesar de ser recomendado 

que arteterapeutas em exercício também se submetam a um processo terapêutico, 

                                                           
6
 Ainda que neste texto seja utilizado o artigo masculino para designar os papéis assumidos pelos 

sujeitos citados (suas respectivas categorias) na pesquisa, é importante sublinhar que tal direção foi 
tomada para facilitar a cadencia de leitura do trabalho. Na contemporaneidade tem sido evidente a 
importância das questões de gênero na problematização das repercussões sócio-políticas pela 
conquista feminina na ocupação do espaço público e no mundo do trabalho. Explicitar as 
singularidades de gênero tem sido práxis de pesquisadores adeptos aos movimentos de luta contra 
as desigualdades e violências de gênero.  
Nos fóruns de Arteterapia nacionais e internacionais é comum a preponderância de participantes 
mulheres em relação aos homens. Na turma de pós graduação em Arteterapia da autora desta 
monografia, entre os onze concluintes, apenas um era masculino. 
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que lhe confira suporte para serem melhores cuidadores, tal dimensão não foi o foco 

deste trabalho. A objetiva da lente aqui utilizada esteve mais voltada para os 

processos internos do arteterapeuta e como ele próprio os registra através da 

produção de imagens. 

Jung registrou seu próprio processo com magnífica produção imagética, 

enquanto cuidava de seus/suas pacientes. O  “Livro Vermelho”7, publicado em 2009 

(primeira edição americo-britânica), quarenta e oito anos após a sua morte, traz 

imagens de sua autoria que sinalizam passagens do seu próprio processo de 

individuação. Neste livro, é possível ao leitor estudioso perceber o quanto este 

cuidadoso e belo registro de Jung de suas imagens internas foi essencial à sua 

importante obra na construção do campo da Psicologia Analítica e às respectivas 

contribuições nos enfrentamentos teóricos e clínicos nos cenários da Psiquiatria e da 

Saúde Mental. 

A proposta principal deste trabalho monográfico foi investigar a emergência 

de conteúdos simbólicos e míticos relacionados a trajetória de ser e tornar se 

arteterapeuta no processo de produção imagética de cada participante e cartografar 

sentidos do cuidado em saúde nas jornadas deste/as. 

  A urdidura conceitual que alicerça esta investigação foi constituída a partir 

do campo arteterapêutico junguiano, das Artes Plásticas e da abordagem da 

complexidade no cuidado em saúde. 

Contemplando o caráter auto reflexivo do/a cuidador/a, foi tomado como foco 

desta investigação imagens produzidas por arteterapeutas em diferentes fases de 

seus percursos, podendo incluir as da época da formação e as do exercício 

profissional. Foram convidados para esta jornada, quatro arteterapeutas, que já 

tinham atuação profissional. Optou-se por não incluir nenhum professor 

arteterapeuta que tenha lecionado para a turma de pós graduação que a autora 

cursou, para evitar exposições indevidas e leituras pré-concebidas. Foi aplicado 

termo de consentimento livre e esclarecido aos participantes (APÊNDICE 1). A 

escolha das imagens coube ao próprio arteterapeuta participante. Os mesmos foram 

                                                           
7
 O Livro Vermelho, conhecido também como Liber Novus (O Novo Livro) é um manuscrito de 205 

páginas escrito e ilustrado por Carl Jung entre 1914 e 1930, que não foi publicado nem mesmo 
exibido publicamente até 2009. Até 2001, seus herdeiros negaram a estudiosos o acesso ao livro, 
iniciado após o rompimento com Sigmund Freud em 1913. O livro foi escrito com texto caligráfico e 
contém diversas ilustrações. 
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orientados/as a selecionar três imagens de sua autoria que fossem ou tivessem sido 

significativas no seu processo.  

No segundo momento, após a disponibilização de fotos das  imagens 

escolhidas pelos arteterapeutas participantes, foi solicitado aos mesmos um 

pequeno relato via postagem digital, de como o processo de elaboração destas se 

relacionou com o processo de ser/tornar se um cuidador. Em seguida à leitura 

cuidadosa dos relatos recebidos, foi realizada uma pequena entrevista individual 

presencial com cada arteterapeuta participante, visando aprofundar questões 

referentes ao contexto e os sentidos suscitados na elaboração das respectivas 

imagens que foram abordados nos relatos prévios (APÊNDICE 2). 

É importante salientar que esta investigação teve como premissa que a 

análise imagética tomada isoladamente por um olhar externo (sujeito pesquisador) 

não é pertinente. A leitura de uma imagem produzida em um processo 

arteterapêutico, tanto no que tange aos recursos (materiais e técnicas) utilizados, ao 

estilo, à composição gráfica e aos sentidos suscitados no processo de sua criação, 

só é possível a partir das associações (sensações, sentimentos, pensamentos e 

intuições) do seu próprio autor (arteterapeuta participante – sujeito da pesquisa).  

Quanto à organização do texto da monografia, no primeiro capítulo foi 

abordado o campo de conhecimento da Arteterapia, seu percurso, o contexto 

contemporâneo da formação arteterapêutica e a  relevância do fazer artístico no 

percurso do/a arteterapeuta; no segundo capítulo, tendo em vista o enfoque 

arteterapêutico aqui tratado ser de matriz junguiana, buscou-se uma aproximação 

conceitual da Psicologia Analítica (esta apropriação visou favorecer a análise 

expressiva e simbólica da produção imagética suscitada no processo de tornar se e 

ser arteterapeuta); no terceiro capítulo, foram tratadas concepções em relação à 

constituição do cuidado na contemporaneidade e também abordadas algumas 

narrativas presentes em diferentes culturas tradicionais sobre o arquétipo do 

cuidador; no quarto capítulo, referente ao trabalho de campo propriamente dito, foi 

travado um diálogo com os relatos escritos e as narrativas coletadas nas entrevistas 

dos/as arteterapeutas participantes sobre as produções imagéticas por eles/as 

selecionadas a partir da significância para seu processo de ser e tornar-se um/a 

cuidador/a arteterapeuta e; no último capítulo, “chuleando” a trama desta tessitura, 

foram comentados/sistematizados as reflexões/pensamentos, impressões, 
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sensações, sentimentos que emergiram na jornada da autora na realização desta 

monografia.   

A partir desta proposição, foi reelaborada a questão que foi colocada no início 

da apresentação deste trabalho (sobre o que possibilitaria uma pessoa ser 

cuidador/a) para:  - “Que sentidos emergem na produção imagética dos participantes 

desta pesquisa, no processo de tornar-se arteterapeuta?  
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CAPÍTULO I 

 

ARTETERAPIA E PRODUÇÃO DE IMAGENS:  

O VITAL FAZER ARTÍSTICO DE ARTETERAPEUTAS  

 

Imagem 2 - Desenhando o Caminho 

 

http://arteinfantil-elartes.blogspot.com.br/2010/10/autoconhecimento-e-arteterapia.html 

 
Dentre todas as linguagens uma faz-se especial: a linguagem da arte. Feita 
para o homem mergulhar dentro de si mesmo trazendo para fora e para 
dentro dos outros homens as emoções do próprio homem. Sabe o homem 
que as emoções são o sal da vida. Por isso é que quando o homem quer 
falar ao coração dos outros homens ele o faz pela linguagem da arte. 
Quando isso acontece, naquele homem sente e age o artista. 
      Marcia Barreira e Nalia Brasil 
 

Esse capítulo inicial abordará a constituição do campo da Arteterapia e a sua 

vital vinculação à expressividade artística. Sendo a arte essencial à simbolização na  

trajetória da humanidade, seus efeitos organizadores/transformadores podem ser 

identificados desde as civilizações mais remotas à contemporaneidade.  

No campo da Arteterapia, dentre as diversas linguagens expressivas (dança; 

dramatização; música; poesia; contação; dentre outras), será eleita para análise 

neste estudo - a imagética. Nesta perspectiva, será sinalizada a importância do 

desenvolvimento expressivo criativo do arteterapeuta em relação a seus próprios 

processos internos. 

http://arteinfantil-elartes.blogspot.com.br/2010/10/autoconhecimento-e-arteterapia.html
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Datar a emergência da expressão artística no percurso da humanidade não é 

tarefa com resolução precisa. Como bem elucida OSTROWER (2010, p.13), “o 

homem surge na história como um ser cultural”, relacionando se com o grupo e o 

seu entorno. Para comunicar suas experiências ao seu grupo foi preciso usar algum 

tipo de expressão simbólica que correspondesse ao vivenciado, seja em situações 

cotidianas de sobrevivência ou mesmo no contexto cosmológico ritualístico, como as 

inscrições rupestres nas lajes de cavernas. Mesmo antes disto, no Paleolítico (época 

da pedra lascada) na África, há dois milhões de anos atrás, a  utilização de 

ferramentas (pontas de pedra) já estava presente entre os homínidas, ativando o 

desenvolvimento de habilidades manuais, motoras e cognitivas para tal. 

 

Muito antes de o homem escrever, desenhava. A arte sempre foi uma 
função estruturante da consciência. Ao desenhar bisões na caverna, por 
exemplo, o homem já vivia a formação da sua consciência. As mãos que 
marcam as cavernas pré-históricas já podem ser compreendidas como uma 
vivência de identidade. A arte, portanto, como a compreendemos, tem uma 
fundamental importância na trajetória humana, auxiliando o homem a 
estruturar seu “eu”, a lidar com seus medos, dúvidas e perplexidades diante 
do desconhecido (DINIZ, 2009, p.21). 
 
O homem sempre se maravilhou de sua própria mão. Imprimiu-a nas 
paredes das cavernas pré-históricas em vários lugares do mundo e decerto 
o homem arcaico atribuía poderes mágicos a este prodigioso instrumento de 
ação que ele possuía e lhe permitia realizar coisas inacessíveis aos mais 
fortes dos animais (SILVEIRA, 1981, p.25). 
 

 A história da arte permite mapear como em diferentes épocas o subjetivo 

humano  impregna a cultura. Com esta compreensão, pode se dizer que a 

linguagem da arte opera como um canal aonde processos individuais e culturais de 

produção de sentidos se comunicam (RAVENA e SAVANI, 2004). 

 A arte não copia a natureza8, pois há sempre uma mediação entre os sentidos 

do artista e o “objeto” em foco. Ainda que o artista se proponha a ser imitativo, a 

abstração estará sempre presente no seu processo de dar forma à imagem. É 

inevitável na arte, a deformação em relação à natureza, consciente ou intuitiva, mas 

sempre através da sensibilidade. Os sentidos da deformação e seus significados nas 

obras de arte, podem ser associados, além das percepções próprias de seus 

autores, à adesão destes/as aos movimentos e estilos de época, revelando algo 

além do “objeto naturalizado” (OSTROWER, 2004).     

                                                           
8
 A própria acepção da natureza, na qual vive o ser humano, também abrange o ambiente cultural, 

isto é: contém as relações afetivas dos indivíduos dentro do mundo social e cultural em que vivem. 
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 Na Grécia Antiga, a harmonia era cultuada em sincronia com o divino, já a 

concepção enciclopedista do século XVIII classificava os objetos que considerava 

digno de serem exibidos de forma a sacralizar a invenção humana. A embriaguez 

sensorial do Impressionismo se afastou do sentimentalismo romântico e da metáfora 

espiritual do Idealismo Neoclássico e deu lugar à “vibração errática do olhar”.   

 A arte contemporânea expressa-se em polifonia e cria a sua singularidade em 

acolher a imprevisibilidade. Há uma ruptura com a noção clássica de beleza e a 

noção de modelos canônicos do que deve ser arte (PAIM, 2009). Na 

contemporaneidade, o processo criativo na arte adquiriu feição fenomenológica9. 

 As artes contribuem para o conhecimento do mundo interior e exterior e “o 

fazer artístico refere-se ao significado, à junção do inteligível e do sensível” 

(ORMEZZANO, G, 2009, p. 38). Desenhar significa conhecer e apropriar-se do 

mundo e não apenas reproduzi-lo como ato mecânico. Tal concepção pode ser 

revolucionária nos dias atuais, na resistência à capitalização dos sentidos e da 

criatividade humana. 

  

O adulto criativo altera o mundo que o cerca, o mundo físico e psíquico; em 
suas atividades produtivas ele acrescenta sempre algo em termos de 
informação, e sobretudo em termos de formação. Nessa atuação consciente 
e intencional, ele pode até transformar os referenciais da cultura em que se 
baseiam as ordenações que faz e aos quais se reportam os significados de 
suas ações. 
 
Formulamos aqui a ideia de que a criatividade se realiza em conjunto com a 
realização da personalidade de um ser: da maturação como processo 
essencial para a criação” (OSTROWER, 2010, p.130). 
 
 

A Revolução técnico industrial foi tornando o trabalhador peça da 

engrenagem. Desde então, a radical hegemonia do modelo capitalista que captura 

desejos e modos de vida,  a Indústria Cultural pasteurizando / destituindo as 

diversidades e a massificação publicitária engendrando consumo desencantaram10 o 

cotidiano das pessoas. Desta “dessensibilização” emergiu uma razão, que ao invés 

                                                           
9
 A obra de arte contemporânea é aquilo que parece ser antes de tornar-se “isso” (RICHIR apud 

PAIN, 2009, p. 14).
 
 

10
 O termo “desencantaram” é  aqui utilizada no sentido cosmológico, de ruptura entre razão e 

emoção. A expressão weberiana “desencantamento do mundo” é debatida pela Escola de Frankfurt 
(fundada no período pré-guerra). Este grupo de pensadores sociais, nas suas várias gerações, 
produziram uma teoria crítica da Modernidade sublinhando os problemas do projeto iluminista, cuja 
concepção de racionalidade era essencialmente instrumental.  
Theodor Adorno (1903 / 1969), pensador frankfurtiano, desenvolveu intensa obra sobre a arte na 
contemporaneidade relacionando a produção subjetiva e a indústria cultural em ascensão. 
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de efetivar a sonhada emancipação proclamada pela Revolução Francesa e o 

Humanismo, tornou-se essencialmente instrumental, produzindo especializadas 

ciências que não se comunicam entre si.  Tal percurso engendrou dicotomias 

analíticas reducionistas (razão/emoção; corpo/mente; trabalho manual/trabalho 

intelectual; natureza/cultura; quantidade/qualidade; sensibilidade/objetividade, 

dever/prazer; dentre outros), que traduziram-se em fragmentações empobrecedoras 

(mecanização e alienação no processo do trabalho; educação menosprezando o 

sensível; abrasão da criatividade nos saberes e fazeres; dentre outros). Tais 

fragmentações já não se sustentam para a compreensão da complexidade da vida 

contemporânea (DUARTE JUNIOR, 2010).  

Atualmente, a humanidade enfrenta uma crise de percepção e de projetos 

existenciais / utopias, que reverbera no cotidiano de vida de cada pessoa e 

coletividade, desdobrando-se muitas vezes em sofrimento psíquico e adoecimento 

(CAPRA, 1988). 

 Desde o final do século XIX, alguns psiquiatras começaram a prestar  mais 

atenção às produções plásticas dos seus pacientes, facilitando estas, colecionando-

as e estudando-as. Houve uma diversificação de recursos terapêuticos perante o 

aumento da demanda de cuidado na área de saúde mental e seu elevado custo. 

Foram surgindo outras propostas para além da Psiquiatria Clássica, como as 

psicoterapias de grupo e familiares, o Psicodrama “moreniano” e diversas  técnicas 

de mediação artística (musicoterapia ativa e passiva, dançoterapia e terapias 

através da expressão plástica) (PAIN & JARREAU, 1996). 

 Ainda que já houvesse registros, oriundos do século V a.C., apontando que 

na Grécia a arte já era utilizada como recurso terapêutico, o surgimento da 

arteterapia, como campo próprio de saberes e práticas, pode ser localizada no pós II 

Guerra Mundial. Por volta de 1950, Margareth Naumburg, artista, educadora e 

psicóloga americana iniciou a sistematização de suas vivências na escola 

montessoriana que dirigia, constituindo formulações que ganharam importância na 

trajetória do campo. Na mesma época, a austríaca Edith Kramer que havia 

trabalhado com crianças oriundas de campos de concentração, foi trabalhar em uma 

escola americana, utilizando a arte como recurso terapêutico. Em 1961, foi publicado 

o primeiro número da Revista American Journal of Art Therapy, que constituiu um 

encontro editorial de uma série de teóricos da área, que até então trabalhavam de 

forma isolada. A partir dos anos 60/70 foram surgindo associações de arteterapia em 
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vários países e em 1991 foi fundado o consórcio de universidades européias para a 

formação arteterapêutica11. 

 É importante remarcar o trabalho de Nise da Silveira, psiquiatra brasileira, que 

desde os anos 40 já experimentava no Centro Psiquiátrico Pedro II (Engenho de 

Dentro, Rio de Janeiro) a expressão artística como recurso terapêutico. Na época, 

sua recusa aos métodos agressivos tradicionais da Psiquiatria fez com que fundasse 

em 1946 a Seção de Terapêutica Ocupacional (nome que não a agradava muito) e 

seis anos mais tarde, o Museu da Imagem do Inconsciente. A virtuosidade de seu 

trabalho atraiu a atenção de Carl Gustav Jung, patrono da Psicologia Analítica, com 

quem passou a se corresponder postalmente. Ainda que o trabalho de Nise da 

Silveira não possa ser circunscrito ao âmbito específico do campo da arteterapia, 

sem dúvida trouxe contribuições importantes para este.  

 No universo da arteterapia, podem ser observadas diferentes referencias 

teóricas oriundas do campo da Psicologia. Preponderam entre estes, a abordagem 

junguiana12 (com a qual esta monografia se afina) e a Gestalt-Terapia13. 

A abordagem arteterapêutica, na sua feição gestaltiana, foi trazida ao Brasil 

na década de 80 por Selma Ciornai, psicoterapeuta com formação em Arteterapia 

em Israel e Estados Unidos. Em São Paulo, criou o  Curso de Formação em 

Arteterapia no Instituto Sedes Sapintiae no início dos anos 90. 

Com ênfase na abordagem junguiana, a Clínica Pomar foi inaugurada no Rio 

de Janeiro, em 1982, por um grupo que integrava a psicologa e arteterapeuta Angela 

Philippini (que até hoje encontra-se a sua frente). Nos últimos vinte oito anos, além 

das atividades artísticas e terapêuticas, a clínica dedica-se à formação / educação 

permanente de arteterapeutas e também desenvolve uma linha editorial de 

referência para o campo no país. 

 Dos ano 80 até os dias atuais, associações de arteterapia estaduais e 

regionais foram sendo constituídas no país. Em janeiro de 2013, a profissão de 

                                                           
11

 O EcARTE (Consórcio Europeu para Educação em Arteterapia) é uma organização não luctariva, 

que reúne 32 instituições universitárias oriundas de 14 países europeus, cujo a proposta principal é 
representar e incentivar o desenvolvimento da Arteterapia na Europa (Disponível em: 
http://www.ecarte.info/about/ Acesso em 30 de outubro de 2013).  
12

 A abordagem da Psicologia Analítica será melhor desenvolvida no segundo capítulo desta 

monografia. 
13

 A Gestalt-Terapia é uma abordagem psicológica, cofundada entre os anos 40 e 50 nos EUA por um 
grupo de pensadores da área ("Grupo dos Sete": Fritz Perls, Laura Perls, Paul Goodman, Paul Weisz, 
Elliot Shapiro e Sylvester Eastman Isadore), que reuniram diversos aportes teóricos. Tem uma 
perspectiva da humanidade e do mundo pautada na doutrina holística, na fenomenologia e no 
existencialismo. 

http://www.ecarte.info/about/
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arteterapeuta foi reconhecida e  incluída na Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), na rúbrica 2263 que engloba profissionais das Terapias Criativas e 

Equoterápicas. 

A junção do prefixo arte à terapia é menos estranha hoje porque a arte 

contemporânea liberou-se de toda norma canônica e de toda obrigação que não 

emane de regras de jogo que o próprio artista inventa. Ainda que possam ocorrer 

experiências arteterapêuticas que revelem talentos artísticos, antes desconhecidos, 

estar em processo arteterapêutico não significa que quem está  sendo cuidado 

torne-se um/a artista, na concepção mais restrita da palavra. Sarah Paín (2009) 

nomeia os pacientes14 e assistentes da oficina de arteterapia como artistant. O 

virtuosismo estético e/ou a inovação “estilosa” não são os elementos que movem os 

settings15 arteterapêuticos, muito menos as expectativas de um público e/ou do 

universo mercadológico.  

No processo arteterapêutico, a expressividade, a ativação da criatividade e o 

fortalecimento do potencial transformador da pessoa em relação a si e ao meio no 

qual convive são as principais tônicas que direcionam as propostas vivenciadas nos 

settings. “O olhar estético e a escuta terapêutica permitem que o indivíduo tenha 

acesso à multiplicidade cultural na qual poderá situar sua própria história” (PAIM, 

2009, p.17).   

 Existe uma diversidade de técnicas/linguagens expressivas que podem ser 

ultilizados no setting arteterapêutico: as que têm como suporte o papel, plano 

predominantemente bidirecional (colagens, fotografias, pinturas e desenhos); as que 

não se restringem ao suporte bidirecional como panos, vestimentas e objetos 

(tecelagem, bordado e costura); as que manejam fragmentos, cacos, materiais 

descartados e que, quando reunidos, produzem novas formas e significados 

(mosaico e assemblagem); as que são tridimensionais (modelagem); as que reunem 

atividades de construção (maquetes, criação plástica de personagens; instalações, 

self-book, self-box). Há também outras linguagens expressivas, que não estão 

                                                           
14

 O uso do termo paciente merece ser problematizado, pois não é esperado no setting 
arteterapêutico nem a passividade nem o  “assujeitamento” de quem está sendo cuidado. 
15

 O setting na Arteterapia é comparado por PHILIPPINI (2008, p.43) ao território sagrado da prática 

alquímica: “Funciona como local de criação, de resgatar e expandir potencialidades adormecidas, de 
desvelar sentimentos, de compreender conteúdos inconscientes”.  
 Para que este território simbólico seja produtivo é necessário que condições operacionais essenciais 
sejam cuidadas: organização do local e dos materiais que facilitem as atividades, que seja um espaço 
acolhedor e que incentive o sentimento de pertencimento do artistant e seu compromisso com o bem 
estar dos que o frequentem, que seja um ambiente claro e propicie processos criativos, dentre outros.        
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diretamente ligadas ao campo das Artes Plásticas (fundante da Arteterapia), porém 

têm muito a contribuir no processo arteterapêutico (escrita criativa, contação de 

história, prática teatral, criação de máscaras, consciência corporal, dança, fotografia 

e vídeo, dentre outras) (PHILIPPINI, 2009).   

 É importante remarcar que cada linguagem e cada material tem 

características preponderantes que devem ser levadas em conta quanto à sua 

indicação. Os arteterapeutas devem procurar estar atentos à singularidade 

apresentada. Em cada caso e etapa, para a escolha da proposição a ser 

desenvolvida no setting, devem ser conjugadas a análise do contexto e do processo 

arteterapêutico em si; as habilidades e preferências do artistant e as características 

de cada técnica e material: 

- o desenho, apesar da praticidade e o baixo custo, pode desencadear 

inibição por parte do artistant, por se sentir com pouco habilidade para a técnica. O/a 

arteterapeuta deve enfatizar o caráter lúdico da atividade, sem a pretensão com  

resultados estéticos;  

 - a colagem, de fácil operacionalização, propicia a estruturação, a integração, 

a organização espacial e a descoberta de novas configurações;  

- a pintura poderá requerer, as vezes, mais controle motor (com detalhes) e 

em outras permite mais expansão de movimento (aguada), suscitando o contato 

com o campo emocional;  

- o mosaico e a assemblagem possibilitam experimentar de forma mais 

concreta a transformação e a reintegração;  

- a modelagem (escultura/cerâmica) e a construção permitem a vivencia da 

concretização e corporificação de um processo;  

- a tecelagem, a costura e o bordado trazem o cuidado, a gradualidade, a 

atenção, a minúcia e a concentração;  

- a elaboração de sef-book e de self-box facilitam a ressignificação de 

trajetórias; 

- a escrita criativa, a contação de histórias e o teatro desenvolvem narrativas 

que possibilitam emersão de personagens (personas);  

- a fotografia incentiva a observação, a releitura do entorno e também o 

confronto com a própria auto imagem; 

- a dança estimula o movimento e o deslocamento corporal  (psicomotricidade 

e criatividade);  
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- a música (canto, exercício de ritmo, criação musical, etc...), além de ativar a 

psicomotricidade, pode suscitar memórias relacionadas à vivências associadas ao 

repertório revisitado. 

 As relações dos materiais com os quatro elementos básicos da natureza 

(água, terra, fogo e ar) também têm importância fundamental no que toca as 

características a serem trabalhadas nos momentos diferenciados do processo 

arteterapêutico. O uso da argila (terra) e d’água na modelagem, por exemplo, 

favorece a ativação de sensações e emoções que muitas vezes estão contidas16.  

 As formas e as cores têm igualmente funções no processo arteterapêutico. “A 

forma apela à abstração, ao reconhecimento do objeto, enquanto a cor provoca a 

sensibilidade e a intuição. A forma evoca o gesto, a cor traduz a emoção” (PAIN & 

JARREAU, 1996, p.99).  

As cores apresentam aspectos físicos e químicos que podem suscitar efeitos 

“fisiológicos e psicológicos”  no ser humano. O fenômeno de visualização das cores 

envolve fatores como o comprimento de onda que é absorvido pelo objeto que se 

revela como cor aos olhos humanos. Por sua vez, a visão humana também envolve 

um complexo mecanismo fisiológico neuro-celular. A sensação da cor é uma 

qualidade da função psicológica, que participa da construção do pensamento e do 

comportamento (PAIN & JARREAU, 1996, p. 99).  

A utilização das cores em práticas terapêuticas não é recente, existem 

registros em civilizações antigas como as da Grécia, Egito, China e Índia. Na prática 

milenar da yoga, vinda da cultura hinduísta e que teve grande expansão no ocidente 

no século XX, a mentalização dos chacras17, a partir da busca da visualização das 

cores específicas de cada um, é utilizada com propósitos terapêuticos. O tratamento 

de afecções que comprometem a saúde é feito através de exercícios respiratórios, 

canto de mantras e visualizações das cores dos chacras indicados. Na yogaterapia,  

as vibrações das cores são elementos fundamentais para o desbloqueio, o equilíbrio 

e o restabelecimento do fluxo energético em prol da vitalidade física, emocional e 

mental  

No século XVIII, o cientista alemão Johann W. Von Goethe pesquisando os 

efeitos das cores no corpo humano, concluiu que o vermelho estimula, o azul 

                                                           
16 Estas relações com os elementos que são muito utilizadas na abordagem junguiana serão melhor 

desenvolvidas no segundo capítulo.  
   
17

 Os chacras são centros  de captação, armazenamento e distribuição de prána, a energia vital. 
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suaviza, o amarelo causa alegria e o verde é relaxante. Desde o século XIX a  

cromoterapia foi ganhando maior expressão no ocidente, até que em 1976 foi 

reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como terapia 

alternativa/complementar/integrativa.  

Na arteterapia, as cores são também “portais” para o estimulo do processo 

expressivo, bem como podem indicar caminhos para a leitura da produção imagética 

do artistant no setting terapêutico. As cores indicam significados e sentidos diversos 

nas diferentes tradições culturais. A aproximação destes repertórios por parte dos 

arteterapeutas favorece a sua compreensão da produção imagética desenvolvida 

pelo artistant no processo arteterapêutico. 

Afinidades por determinadas cores que o artistant traz a cada fase, podem 

revelar questões que até então não tinham sido percebidas. Uma composição em 

cores pode sinalizar sentimentos não verbalizados a respeito do processo no setting 

terapêutico. Além do que, a própria proposta de utilização de determinadas cores 

pode incentivar estados emocionais desejados (ânimo, tranquilidade, repouso, 

dentre outros) e consubstanciar a entrada no campo da simbolização.  

Fayga Ostrower (2010, p.25) define o que são formas simbólicas: 

 

São configurações de uma matéria física ou psíquica (configurações 
artísticas ou não artísticas, científicas, técnicas, comportamentais) em que 
se encontram articulados aspectos espaciais e temporais. As figuras de 
espaço/tempo são percebidas como um DESENVOLVIMENTO FORMAL 
que contém sequências rítmicas, proporções, distanciamentos, 
aproximações, indicações direcionais, tensões, velocidades, intervalos, 
pausas. 
Tais figuras do espaço/tempo traduzem certos momentos dinâmicos de 
nosso ser, ritmos internos de vitalidade, de acréscimo ou declínio de forças, 
correspondendo ainda a certos estados de ânimo e de equilíbrio interior, 
entusiasmo, alegria, tristeza, melancolia, apatia, hostilidade, serenidade, 
agitação, etc. 
 
É em termos espaciais e temporais, ou seja, em termos de um movimento 
interior, que avaliamos a percepção de nós mesmos e nossa experiência do 
viver – não há outro modo de configurá-las em nós e trazê-las ao nosso 
consciente. Por isto, as categorias de espaço e tempo são indispensáveis 
para a simbolização. Na maneira de se corresponderem o 
DESENVOLVIMENTO FORMAL e QUALIDADES VIVENCIAIS, concretiza-
se o conteúdo de forma simbólica. 
 
 

 A emergência de símbolos no processo terapêutico demanda propostas 

criativas para se ter acesso aos significados inconscientes suscitados. A produção 

imagética media a expressão do inconsciente, trazendo forte carga energética, que 
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reúne o percurso de vida do artistant, suas referências pessoais, geracionais, 

culturais, universais e arquetípicas. “Em arteterapia com abordagem junguiana, o 

caminho será fornecer suportes materiais adequados para que a energia psíquica 

plasme símbolos em criações diversas” (PHILLIPINI, 1995, p.4).  

 Ao compreender a imagem como algo não determinado exclusivamente pela 

matéria e pelas categorias de tempo e espaço, mas como totalidade matéria/psique, 

a categoria analítica que emerge é a do devir, isto é o não terminado, o que está 

sempre em transformação. No mundo, assim como as imagens neste, há uma 

movimentação contínua e perpétua no processo de desdobrar-se, velar-se e revelar-

se, assim por diante. Para se ouvir o “discurso da imagem”, que necessariamente é 

“o discurso do mundo, da alma e da vida”, há de se ter porosidade no coração. Na 

arteterapia, a imagem plasmada na materialidade da tinta, da argila, do tecido, etc, é 

apenas uma parte da imagem. A imagem está sempre em processo e trabalhar este 

movimento é uma das essências que sopram o universo da arteterapia (BERG, 

1999).    

A amplificação é um recurso importante na arteterapia, a partir de uma 

“imagem-matriz” (imagem geradora), o/a arteterapeuta orienta o artistant a produzir 

outras imagens com significados correlatos, utilizando uma gama diversificada de 

técnicas, linguagens plásticas e materiais.  Aos poucos, a materialidade deste 

processo vai engendrando e mobilizando aspectos físicos, psíquicos e emocionais, 

desbloqueando e ressignificando a “jornada” do artistant. Este processo intenciona a 

integração, isto é a conexão entre os símbolos trabalhados no processo terapêutico 

e sua compreensão em nível da consciência, caminho importante para a autonomia 

e a alta terapêutica do artistant (PHILLIPINI, 2009).     

O campo da arteterapia diferencia-se das demais terapias analíticas e 

práticas de apoio e aconselhamento psíquico principalmente por ter como material 

de trabalho terapêutico o processo expressivo através da linguagem da arte, que 

não pode ser substituído pela “clinificação”18.  

 
O fator mais crucial de todos, no que diz respeito a vida ou morte do campo 
da arteterapia não é a Certificação ou Licenciatura, mas que um número 
suficiente de arteterapeutas mantenham uma conexão vital com sua própria 

                                                           
18

 A “síndrome de clinificação” foi conceituada por Patrícia Allen para descrever um processo onde os 
arteterapeutas gradualmente param a produção artística, tornando a prática clínica principal objetivo do 
exercício de sua profissão (ALLEN, 1995, p.23). 
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Arte. Sem isso o trabalho não tem profundidade, não tem vida, não tem 
brilho e pode ser executado por qualquer um [...] (ALLEN, 1995, p.33). 
 
Tornar-se um arteterapeuta, que trabalha com as referências teóricas da 
abordagem junguiana (Psicologia Analítica), requer disposição interna 
para um árduo trabalho de conhecimento e reconhecimento das linguagens 
expressivas diversas, acompanhado de treinamento teórico específico que 
abranja a compreensão dos dinamismos psíquicos envolvidos na relação 
terapêutica, buscando entendimento do simbolismo universal contido na 
escolha dos materiais, e no incansável estudo de múltiplas formas de 
representação das transformações da psique, armazenadas desde sempre, 
na história da humanidade e no Inconsciente Coletivo (PHILIPPINI,1995, 
p.6). 
 

 

Arteterapeutas para exercerem o ofício de cuidadores necessitam 

desenvolver seu próprio processo expressivo e criativo.  Experimentar e pesquisar 

diferentes materiais, técnicas expressivas, elementos, formas e cores são condições 

fundamentais à sua jornada de cuidar. Neste sentido a formação arteterapêutica não 

restringe-se apenas a um curso técnico ou a uma pós-graduação/especialização, 

mas a um processo permanente auto-reflexivo e de produção expressiva. 

Arteterapeutas precisam frequentar a arte e viver com ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CAPÍTULO 2 

 

PSICOLOGIA ANALITICA E INDIVIDUAÇÃO: 

ARTETERAPEUTAS E SUAS JORNADAS  

 

Imagem 3 – O Caminho da Individuação 

 

                 http://curanaalma.blogspot.com.br/ 

 

O terapeuta que se pretende realmente terapeuta terá que aprender a vestir 

o “escafandro” e mergulhar ao lado, simplesmente ao lado, do doente, nas 

profundezas de seu inconsciente.  

                                                                                         Nise da Silveira 

 

O segundo capítulo tratará da abordagem junguiana na prática arteterapêutica 

e  salientará a importância do processo de individuação do próprio arteterapeuta. A 

auto-reflexão mediada pelo registro frequente de conteúdos simbólicos, via 

linguagens expressivas, contribui para que arteterapeutas se apropriem mais de 

suas jornadas. A produção imagética do/a arteterapeuta é condição fundamental ao 

seu desenvolvimento pessoal e profissional.  

O desenvolvimento da expressividade de cada pessoa se relaciona ao seu 

percurso de vida, suas referências culturais e seus processos internos. A 

Arteterapia, na abordagem junguiana, utiliza conteúdos simbólicos como dispositivos 

para acessar processos da Psique no interior povoado19 de cada pessoa.   

                                                           
19

 “Imaginemos por um momento que a psique é um objeto tridimensional como o sistema solar. A 
consciência do ego é a Terra, terra firme; é onde vivemos, pelo menos durante nossas horas vígeis. 
O espaço ao redor da Terra está cheio de satélites e meteoritos, alguns grandes, outros pequenos. 
Esse espaço é o que Jung chamou o inconsciente, e os objetos com que primeiro nos deparamos 
quando nos aventuramos nesse espaço são o que ele chamou de complexos. Foi esse território que 

http://curanaalma.blogspot.com.br/
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Estas produções simbólicas retratam a psique em múltiplos estágio, 
ativando e realizando a comunicação entre INSCONSCIENTE e EGO. Este 
processo colabora para a compreensão e resolução de estados afetivos 
conflituados, favorecendo a estruturação e expansão da personalidade 
através da criação.” (PHILLIPINI,1995,p.5)   
 
 

À medida que Jung (1865 / 1961) foi penetrando cada vez mais nas fontes do 

inconsciente – sonhos e fantasias de seus pacientes e no seu próprio processo 

inflexivo, foi levado a teorizar a respeito de estruturas mentais que pertencem a 

todos os seres humanos. A camada mais profunda da psique humana foi 

denominada por Jung como Inconsciente Coletivo, sendo concebido como padrões e 

forças universalmente predominantes, aos quais chamou de arquétipos e instintos.  

Na concepção junguiana, o/a Homem/Mulher “já são dotado/s, desde o 

nascimento, de um repertório de padrões e respostas e de comportamentos – os 

arquétipos – que irão depender de estímulos adequados do meio ambiente para se 

desenvolverem” (GRINBERG, 2003, p.82). Existe assim uma possibilidade 

hereditária de reviver experiências de gerações passadas.  

Arquétipos, também conceituados com imagens primordiais ou mitológicas, 

são pensamentos dotados de grande força emotiva que podem criar imagens ou 

visões, que na vigília corresponde a algum aspecto da situação consciente.  

Como fonte primária de energia e padronização psíquica, o arquétipo produz 

símbolos psíquicos, os quais levam em última instância à criação de civilização e 

cultura (STEIN, 2006).  Arquétipo e instinto estão profundamente relacionados, 

assim como não é possível separar mente e corpo.   

Neste sentido, os mitos comuns a diversas culturas podem emergir nos 

processos expressivos terapêuticos. “Esta temática recorrente em toda humanidade 

reaparece em sonhos, desenhos, pinturas, esculturas e nas imagens produzidas 

através da imaginação ativa e nas técnicas de visualização e meditação”          

(PHILLIPINI, 1995, p. 7). 

O portal dos mitos (arquétipos) pode constituir-se em recurso importante no 

processo terapêutico para lidar com complexos – grupo organizado ou uma 

constelação de sentimentos, pensamentos, percepções e memórias que existem no 

inconsciente pessoal - que atraem ou constituem certas modalidades de 

                                                                                                                                                                                     
Jung explorou inicialmente em sua carreira como psiquiatra. Depois deu-lhe o nome de inconsciente 
pessoal. (STEIN, 2006, p. 41) 
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experiências. Os complexos são, por sua vez, vias que permitem chegar ao 

inconsciente. 

Os complexos não são em si negativos, funcionam como motores da psique. 

No fluxo de suas configurações impulsionam e vitalizam a psique. Contudo, em 

certas situações de cisão,  seus efeitos podem ser bastante deletérios:   

 
Portadores de uma carga energética substancial, os complexos têm como 
núcleo o arquétipo e, em torno deste núcleo vão se concentrando ideias ou 
pensamentos cheios de afetividade. Estruturam-se como entidades 
autônomas quando uma parte da psique for cindida por causa de um 
trauma, um choque emocional ou um conflito moral. Quando totalmente 
inconscientes atuam livremente e podem tomar o ego. Geralmente, aquelas 
situações em que ocorrem alterações da consciência e também 
comportamentais, sem motivo aparente, são manifestações da possessão 
do complexo sobre o ego. (PORTILLO, 2001)

20
  

 

O núcleo dual do complexo é composto por “uma imagem ou traço psíquico 

do trauma originador e uma peça inata (arquetípica) que lhe está intimamente 

associada” (STEIN, 2006, p. 55). Esta configuração cresce ao reunir associações à 

sua volta, podendo continuar no transcurso de toda a vida do indivíduo, significando 

estancamentos, cristalizações, dificuldades e impossibilidades, vindo a restringir 

desta forma a faixa de liberdade de escolha do ego.  

Os complexos são capazes de irrupções súbitas na consciência, se 

apossando das funções do ego. Existem graus de possessão que vão dos 

momentâneos, sem grande consequências, até os psicóticos e crônicos. 

O processo arteterapêutico, através da produção de imagens e outras 

expressões, possibilita o acesso a territórios subliminares da psique do indivíduo – 

de onde emergem temáticas recorrentes, que podem ser materiais importantes no 

deslocamento dos efeitos e cargas negativas de complexos.  

Em “Tipos Psicológicos”, publicação de 1921, Jung traz uma contribuição 

importante para o entendimento da disposição geral21 que observava nos indivíduos 

que cuidou. Ele identificou duas formas de atitude/disposição das pessoas em 

relação a sua presença no mundo, no movimento de sua energia psíquica (libido) 

em direção aos seus interesses : “[...] a pessoa que prefere focar a sua atenção no 

                                                           
20

Em: <http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos_Psicologia/Jung_e_a_psicologia_analitica.htm>. 

Acesso em 24/02/2013. 
21

 A designação “disposição geral” é aqui entendida como o estado da psique para lidar com as 

demandas do mundo externo. 
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mundo externo de fatos e pessoas (extroversão), e/ou no mundo interno de 

representações e impressões psíquicas (introversão)”.22 

 Ambas atitudes – introversão e extroversão - existem dentro das pessoas, 

porém uma delas é desenvolvida como função de adaptação. Alcançar o ritmo 

harmônico entre estas duas disposições é uma arte de viver. 

Para definir o tipo psicológico de um indivíduo, Jung, além de observar a 

preponderância de uma das duas disposição atitudinais, associou a isto a análise de 

como este indivíduo processa a dinâmica das quatro funções psíquicas básicas para 

fazer o reconhecimento do mundo exterior e orientar-se.  Foram alocadas como 

funções irracionais, a sensação e a intuição.  Do outro lado, ficaram o pensamento e 

o sentimento, que são funções que operam com julgamento. 

A função pensamento estabelece a conexão lógica e conceitual entre os fatos 

percebidos. A função sentimento julga o valor intrínseco das coisas, utilizando 

valores pessoais, seus ou de outros/as, na tomada de decisões, ainda que essas 

não tenham lógica do ponto de vista da causalidade. A função sensação percebe 

através dos sentidos. A função intuição emerge por vias inconscientes. 

  

A Sensação constata o que realmente está presente. O Pensamento nos 
permite conhecer o que significa este presente; o Sentimento, qual o seu 
valor; a Intuição, finalmente, aponta as possibilidades do “de onde” e do 
“para onde” que estão contidas neste presente... As quatro funções são algo 
como os quatro pontos cardeais. Tão arbitrárias e tão indispensáveis quanto 
estes. (JUNG, 1971,p.497) 
 
 

A partir da predominância de alguma desta (função dominante) em detrimento 

da funcionalidade das outras, ele organizou o desenho conceitual de sua tipologia. 

Uma outra função também se desenvolverá com menos intensidade, tornando-se a 

função auxiliar da principal.  As duas funções restantes (a terciária e a inferior) não  

se desenvolverão na consciência e ficarão em plano subliminar. Situações muito 

desiguais de expressão podem desencadear perturbações psíquicas importantes.  

Há pressupostos que apontam que, quando um indivíduo vive em ambientes 

com menos intervenções urbanas, mais próximos da natureza, as quatros funções 

                                                           
22

 Comentário de Elvina Lessa. Em: <http://www.jung-rj.com.br/artigos/tipos_psicologicos.htm>  

Acesso em 10/10/2013. 
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são ativadas na sua psique de forma menos desigual. No entanto, ainda assim, há 

sempre o predomínio de uma das funções.  

 Ao correlacionar estas funções psíquicas aos quatro elementos básicos da 

natureza (ar, água, fogo e terra) e aos dois movimentos orientadores da energia 

psíquica (introversão e extroversão), Jung trouxe uma gama de possibilidades de 

aproximação do Inconsciente. Para tal, debruçou-se no estudo da alquimia em 

várias tradições (taoísta, islâmica, ocidental-medieval, dentre outros) (JUNG, 2011). 

A abordagem arteterapêutica de matriz junguiana se apropriou destas 

referencias conceituais e vem constituindo seu método de trabalho ao longo dos 

últimos cinquenta anos. Proporcionar no setting terapêutico, possibilidades de 

contato com as funções psicológicas de acordo com a dinâmica vivenciada por cada 

indivíduo, é um caminho promissor na arteterapia. São alguns exemplos possíveis 

no lidar com os quatro elementos na indicação de materiais, técnicas para as 

proposições ao artistant: 

A qualidade do elemento água poderá ser ativada através de técnicas como a 

da tintura fluída em papel molhado e a da produção de sons com instrumentos que 

utilizem água para tal. O simbolismo da expansão e relaxamento contido nas 

propostas que trazem o elemento água como tônica pode ser um portal para a 

expressão emotiva e de sentimentos retidos. 

A vivência com o elemento ar, símbolo de liberdade e comunicação, poderá 

ser estimulada através da movimentação corporal solta e despreocupada, como 

flutuar fosse, liberando pensamentos fixos e no vislumbramento de novas 

possibilidades. 

O elemento terra está presente na experimentação de texturas, sabores e 

cheiros, como caminhar na areia, fazer uma colagem com sementes e ervas 

aromáticas, modelar em argila e na provação de alimentos com paladar peculiar. 

Tais vivências suscitam os órgãos sensoriais à estarem mais antenados, 

despertando/acurando os sentidos. Estas sensações podem até remontar vivências 

significativas anteriores, como uma pessoa idosa que tem sua memória reavivada a 

partir do cheiro do cravo, lembrando da canjica feita por sua mãe, que merendava 

balançando-se nas redes penduradas no alpendre do casarão onde residia na 

infância, após uma tarde de peraltices no quintal... 

O elemento fogo aciona o simbolismo da purificação e da transformação. Está 

presente em muitos processos artísticos como a fundição de metal na escultura, na 
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queima da peça de cerâmica ou, simplesmente, na utilização de cera para compor 

velas. A criatividade requer o aquecimento simbólico da energia psíquica. 

Arteterapeutas vivenciam também todo este dinamismo psíquico, que envolve 

sua tipologia psicológica (disposição, funções psíquicas e expressões elementares). 

É neste terreno denso e profundo, no qual o imponderável circula, que se relaciona 

com os artistants que cuida.  

Conquistar a liberdade expressiva, a potência criativa e a autoria, é um 

grande passo na trajetória da busca da saúde e da qualidade na vida vivida. Esta é 

também a jornada de arteterapeutas, pois quem cuida também necessita de 

cuidados. A relação cotidiana (permanente) do nosso interior povoado com o que 

nos rodeia nos exige dinamismos e pertencimentos. No desenvolvimento psíquico 

não evolução linear, há circumambulação, isto é, aproximar-se do self circulando. 

O processo de individuação “é a flor do envolvimento consciente de uma 

pessoa com o paradoxo da psique durante um extenso período de tempo” (STEIN, 

2006, p. 84). Tornar-se uma personalidade indivisa e integrada é uma proeza 

incomum. O processo arteterapêutico pode contribuir bastante para aproximações 

na integração da sombra23, da anima24 e do animus25 e no suporte ao self26 através 

do desenvolvimento da capacidade expressiva. 

Pode se dizer que ao trilhar a formação arteterapêutica, aprendizes adentram 

em um “processo iniciático”, que os leva a defrontarem-se com anjos, demônios, 

suas outras personas27 (antes pouco conhecidas ou desconhecidas) e tantos outros 

dispositivos emergentes de seu mundo simbólico. Acionado este processo, torna-se 

difícil permanecer como antes.  

                                                           
23

 “A sombra não é o todo da personalidade inconsciente: representa qualidades e atributos 

desconhecidos ou pouco conhecidos do ego – aspectos que pertencem sobretudo à esfera pessoal e 
que pode, igualmente consistir de fatores coletivos que brotam de uma fonte situada fora da vida 
pessoal do indivíiduo.” (FRANZ, p.168) 
24

“Anima é a personificação de todas a tendências psicológicas femininas na psique do homem – os 
humores e sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a receptividade ao irracional, a capacidade 
de amar, a sensibilidade à natureza e, por fim, mas nem por isso menos importante, o relacionamento 
com o inconsciente.” (FRANZ, 1977, p. 177) 
25

“A personificação masculina do inconsciente na mulher – o animus – apresenta, tal como o anima 
no homem, aspectos positivos e negativos. Mas o animus não costuma se manifestar sob a forma de 
fantasias ou inclinações eróticas; aparece mais como uma convicção sagrada” (FRANZ, 1977, p. 189) 
26

“Se um indivíduo lutou séria e longamente com sua anima ou seu animus de maneira a não se 
deixar identificar parcialmente com eles, o inconsciente muda o seu caráter dominante e aparece 
numa nova forma simbólica, representada pelo self, o núcleo mais profundo da psique” (FRANZ, 
1977, p. 196).  
27

 Persona é a forma que o indivíduo se apresenta ao mundo. Jung denominou-a também como 
arquétipo de conformidade.  
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A possibilidade de ressignificar vivências sejam estas prazerosas ou 

dolorosas, mobilizando energias anteriormente represadas através de técnicas 

expressivas é desafio para os arteterapeutas.  

O processo de ser e tornar-se arterapeuta é permanente para todas as 

pessoas que se propõem a esta jornada. Sustentar-se nesta caminada requer 

disposição à alquimia de cada dia no setting terapêutico e na vida.      
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CAPÍTULO III 

 

MITOS DO CUIDADO  

 

Imagem 4: Homo 

 

Fonte: : http://arteterapiartecomterapia.bl 

 

“Certa vez, atravessando um rio, Cuidado viu um pedaço de terra argilosa: 

cogitando, tomou um pedaço e começou a lhe dar forma.. Enquanto refletia 

sobre o que criara, interveio Júpiter. O Cuidado pediu-lhe que desse espírito 

à forma de argila, o que ele fez de bom grado. Como Cuidado quis então 

dar seu nome ao que tinha dado forma, Júpiter proibiu e exigiu que fosse 

dado seu nome. Enquanto Cuidado e Júpiter disputavam sobre o nome, 

surgiu também a terra (tellus) querendo dar o seu nome, uma vez que havia 

fornecido um pedaço do seu corpo. Os disputantes tomaram Saturno como 

árbitro. Saturno pronunciou a seguinte  decisão, aparentemente equitativa: 

Tu, Júpiter, por teres dado o espírito, deves receber o corpo. Como porém 

foi o Cuidado quem primeiro o formou, ele deve pertencer ao Cuidado 

enquanto viver. Como, no entanto, sobre o nome há disputa, ele deve se 

chamar “homo”, pois foi feito de humus (terra)”    

                                               Heidegger 

 

 Jung apontou a expressão mitológica como um importante portal de acesso 

ao self no que este transborda/traz do inconsciente coletivo.  O percurso de 

arteterapeutas como cuidadores certamente está habitado por imagens e símbolos 

mitológicos. O cuidado como ethos28 do humano e a identificação de 

                                                           
28

 “Significa reconhecer o cuidado como um modo-de-ser essencial, sempre presente e irredutível à 

outra realidade anterior” (BOFF, 2012, p.38). 

http://arteterapiartecomterapia.bl/
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mitos/arquétipos sobre o cuidador que estão presentes em diferentes culturas, serão 

os temas desenvolvidos neste terceiro capítulo.  

 

3.1 – A LINGUAGEM DOS MITOS 

 

Os mitos são símbolos que mobilizam as pessoas e os povos na história. São 

imagens que emergem das profundezas do inconsciente coletivo. Na  compreensão 

de Alvarenga (2010, p.41), “o mito pode ser também entendido como uma parte 

alegórica, metafórica ou simbólica da linguagem”. Neste sentido, “mito é um conjunto 

de histórias, relatadas de geração a geração, traduzindo o entendimento dos povos 

que as criaram e tinham nessas histórias a forma de explicar como o mundo se fez e 

tudo aconteceu” (ALVARENGA, 2010, p.43). 

Para Boff (2012, p.43), “os mitos são linguagens para traduzir fenômenos 

profundos, indescritíveis pela razão analítica”. Portanto, não cabem nas semânticas 

usuais de ficção e de falsa crença. “Eles não são coisas do passado arcaico, 

produtos aleatórios do pensamento primitivo ou da fantasia incontrolada. São atuais, 

porquanto nós, modernos, também criamos mitos” (ibden, p.43). 

Matéria essencial ao estudo de Jung, o mito é uma importante interface 

porosa para a construção do diálogo consciente-inconsciente. Na sua compreensão, 

“os conteúdos do inconsciente exercem sobre a psique uma influência formativa” 

(HENDERSON, 1977, p.106). 

 A obra junguiana ancorou-se na analise dos seus próprios sonhos e de 

pacientes (independente da classificação nosológica que tivessem recebido). Em 

1900, Jung iniciou sua carreira dentro de um hospital psiquiátrico em Zurique, onde 

teve experiências marcantes para formular progressivamente sua teoria analítica. Ao 

defrontar-se com conteúdos presentes nos delírios de pacientes diagnosticados 

como esquizofrênicos, Jung identificou similitudes com traços de mitos por ele 

conhecidos (mitemas)29. 

Os sonhos e os delírios trazem elos cruciais entre os mitos arcaicos e os 

símbolos produzidos pelo inconsciente. Jung  pesquisou em diferentes culturas 

imagens simbólicas e mitológicas que havia encontrado nos sonhos e delírios de 

                                                           
29

 Mitemas são “fragmentos de mitos que apontam para uma origem comum, coletiva, desses 

conteúdos delirantes”. Esta constatação deu a pista para Jung da existência do inconsciente coletivo. 
Portanto, o delírio deixou de ser impenetrável, como a Psiquiatria Clássica o supunha, mas adquiriu 
uma perspectiva simbólica, na qual pode ser compreendido (BOECHAT, 2006, p.3) 
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pacientes que cuidou como as: do falo solar, da barca do sol, do herói; da iniciação, 

do incesto; da bela e a fera; da transcendência; do Orfeu;  dentre outras. 

 Na prática da Psicologia Clínica, a aplicação do mito é fundamental: 

 

[...] já que o movimento da libido inconsciente se dá por associações de 

imagens mitológicas, detectando a imagem que domina o quadro clínico de 

um paciente, podemos não só perceber o diagnóstico, isto é, qual a figura 

arquetípica mitológica que está dominando seu processo de individuação 

naquele momento, mas qual seu prognóstico e evolução (BOECHAT, 2006, 

p.6).  

 

A amplificação de uma imagem produzida a partir de um mitema trabalhado 

no processo terapêutico  é uma das possibilidades de atuação da arteterapia ao 

apropriar-se da abordagem junguiana, como já visto nos capítulos anteriores desta 

monografia. 

Após rompimento com Freud, Jung retirou-se dos ambientes acadêmicos e 

dedicou-se entre 1914 e 1930, em sua bela casa a beira do lago em Küssnacht / 

Suiça, a uma intensa produção imagética. Em seu processo inflexivo (individuação), 

foi registrando suas incursões ao plano do inconsciente. Em relação a este período, 

há comentários na literatura da área que Jung teria enfrentado seus próprios surtos 

psicóticos. Outras interpretações apontam que no exercício exaustivo para a 

liberação de imagens de sua psique, através dos desenhos e pinturas, Jung teria 

aberto canais mais diretos com seu mundo onírico e inconsciente.  Com habilidade 

artística refinada, ele produziu  imagens oriundas do que chamou “imaginação ativa”. 

Neste processo de “sonhar com olhos abertos”, há uma aceleração na eclosão de 

conteúdos simbólicos do inconsciente, sendo estes, em seguida, amplificados e 

desdobrados. Deste estado, quase em “transe”, brotaram seres míticos e 

mandalas30, capturados em suas belíssimas ilustrações. Estas imagens foram 

                                                           
30

 A expressão mandala é oriunda do sânscrito e está relacionada a um círculo que contém a 

essência. Frequentemente se apresenta como uma figura de roda irradiada do centro para fora ou se 
movendo para dentro. Aparece em muitas tradições em rituais e referências que indicam a relação do 
humano com o sagrado. Quando emergem em processos terapêuticos e de individuação, podem ser 
portais para o acesso a conteúdos arquetípicos e simbólicos, na tentativa de reorganização do self. 
 
“Meus mandalas eram criptogramas relativos ao estado do self [...]. Eu tinha a nítida sensação de que 
eram alguma coisa básica e, na época, adquiri com elas uma vivida concepção do self. O self, pensei, 
era a mônada que eu sou, o que é o meu mundo. O mandala representa e corresponde à natureza 
microcósmica da psique [...]. 
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acompanhadas de anotações em idiomas diversos (latim, grego e alemão) 

mescladas com escrita gótica. Tais registros foram caprichosamente organizados 

por ele em uma coletânea intitulada O Livro Vermelho (Liber Novus), que 

permaneceu inacessível ao público, guardada por sua família, até 2009. 

Durante a elaboração do Livro Vermelho, Jung deparou-se em várias 

ocasiões com fenômenos que se expressavam na vida real e que já haviam 

emergido antes na sua produção imagética. Com a percepção destes fenômenos, 

que chamou de sincronicidade, o fundador da Psicologia Analítica, adentra 

definitivamente no campo do Inconsciente Coletivo, que se diferenciou em relação 

ao Inconsciente formulado por Freud. 

 

                Imagem 5 – A Barca do Sol                  Imagem 6 -  Coração Transfixado                    Imagem 7 – El Dragón 

                               

 

      Fonte: Livro Vermelho                                Fonte: Livro Vermelho                           Fonte: Livro Vermelho 

 

 

 

 Imagem 8 – Ovo Cósmico                          Imagem 9 – Flor de Mandala                      Imagem 10 – Ser em si 

                                          

    Fonte: Livro Vermelho                                   Fonte: Livro Vermelho                           Fonte: Livro Vermelho 

           

                                                                                                                                                                                     
“O mandala é o centro. É o expoente de todos os caminhos. É o caminho para o centro, para a 
individuação” (JUNG, apud VON FRANZ, 1997, p.117). 
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3.2 – CUIDADO COMO ETHOS (POSSÍVEL) DO HUMANO 

 

Pode-se dizer que Jung talhou sua jornada, dando forma imagética aos 

conteúdos da sua psique, transitando por muitos mitos/arquétipos presentes na 

caminhada da humanidade. Ao olhar para si, Jung de certa forma buscava 

compreender e formular uma teoria e prática terapêutica. Neste sentido, buscava 

também o que movia seu eu (self)31 cuidador. 

Martin Heidegger (1889/1976)32, filósofo alemão, adepto da fenomenologia 

tinha como uma das principais questões orientadoras de sua produção intelectual, o 

sentido do ser. Neste contexto, descreveu o cuidado como fenômeno ontológico, 

existencial e básico, pois considerava que o mesmo se encontrava em toda atitude e 

situação vivenciada: “O cuidado é o solo em que se move toda a interpretação do 

humano” (HEIDEGGER, 1998, p. 248). 

Para o brasileiro Leonardo Boff, teólogo33, filósofo, escritor e importante 

referência no campo da Ética no país, em consonância com a assertiva 

heideggeniana, o cuidar é mais que um ato isolado, é uma atitude de vida.  Na sua 

concepção, o cuidado se expressa nas dimensões do modo de ser consigo mesmo, 

com o meio ambiente e com o outro/a (humano e outros animais). Este ethos 

ecológico, está além de uma percepção simplificada de “conservação da natureza” e 

se refere a uma ecologia integral,  que envolve o humano nas suas relações com 

sua própria psique (ecologia profunda), com a coletividade (ecologia social), com 

gaia34 e com o cosmos (cosmovisão holística). “Cuidar do outro é zelar para que 

                                                           
31

 O self não é somente o centro, mas também a circunferência total que abrange tanto o consciente 

como o inconsciente dessa totalidade. 
32

 Heidegger é alvo de intensa polêmica devida a sua participação na política cultural do III Reich. Foi 
reitor da Universidade Freiburg (Alemanha) durante a ascenção de Hitler, estando filiado ao partido 
nazista no seu início. No entanto, sofrendo muitas críticas e pressões por parte da comunidade 
acadêmica, renunciou ao cargo em 1934 e, após a guerra, repudiou o nazismo.

 

33
 Leonardo Boff foi um dos pensadores e ativistas da Teologia da Libertação, corrente contra 

hegemônica dentro da Igreja Católica que desenvolveu-se principalmente nos anos 50 e 60 e tinha 
uma leitura das escrituras a partir da luta por justiça social. Em segundo momento, o movimento 
também agregou outras religiosidades, além da católica, e se tornou internacional. Em 1968, quando 
muitos países latino-americanos estavam submetidos a regimes de força militares, a Segunda 
Conferência de Bispos da América Latina, que aconteceu na Colômbia, reforçou a Teologia da 
Libertação (termo cunhado apenas em 1971, pelo padre peruano Gutiérrez). No entanto, em 1984 e 
1986, a Congregação para a Doutrina da Fé da Santa Sé (composta pelo papa e o alto clero do 
Vaticano), condenou os seus formuladores.  
34

 Na hipótese de Gaia (em referência a deusa grega), o planeta Terra é tratado como um ser vivo. 
Lovelock (pesquisador independente, médico e ambientalista) e Golding (cientista da natureza e 
poeta), ambos britânicos, propõem que a biosfera e os componentes físicos da Terra (atmosfera, 
criosfera, hidrosfera e litosfera) são intimamente integrados de modo a formar um complexo sistema 
interagente que mantem as condições climáticas e biogeoquímicas preferivelmente em homeostase. 



46 
 

esta dialogação, esta ação de diálogo eu-tu, seja libertadora, sinérgica e construtora 

de aliança perene de paz e de amorização” (BOFF, 2012, p. 163).   

 A perspectiva judaico-cristã não é a única que trata o ethos do cuidado. Em 

outras tradições, os conteúdos relacionados ao cuidado envolvem além da visão 

holística, também situações de conflito e luta, que são expressas culturalmente e 

através de arquétipos/mitos. 

 De certo que existem muitos mitos que tocam a aura de cuidadores. Das 

figuras divinas e dos humanos/as incorporados/as por forças mágicas que lhes dão 

o dom de curar e cuidar, os mitos de cuidadores acompanham a trajetória de muitas 

civilizações e culturas que deixaram/deixam suas pegadas em Gaia e no 

inconsciente coletivo. No século XX, a saga da humanidade intensificou-se com o 

desenvolvimento técnico e científico, chegando o humano a se aventurar para além 

da biosfera. A bagagem mitológica acompanhou os astronautas nas suas incursões 

à lua e compuseram também as mensagens gravadas que foram enviadas na sonda 

Voyageur 135 ao espaço sideral. 

 Ao navegar o espaço sideral e o oceano do Inconsciente, o imaginário 

humano produz ficções que muitas vezes revelam-se em tempos posteriores como 

concretude e ciência. Arteterapeutas são astronautas e alquimistas desta jornada, 

para o qual o cuidado é força motriz de convivência e devir. 

 Neste estudo, ainda que outras matrizes também estejam presentes no 

imaginário brasileiro e no inconsciente coletivo universal, foram escolhidos três mitos 

relacionados ao cuidado, originários de fontes que deram volume à cultura brasileira: 

Quirón (mitologia grega que é referência para a cultura ocidental europeia), Omulu-

Obaluaiê (mitologia africana) e o Xamanismo Ameríndio (etnia krahô).  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
As reações do planeta às ações humanas podem ser entendidas como uma resposta auto-reguladora 
desse imenso organismo vivo, Gaia, que sente e reage organicamente 
  
35

 A sonda americana Voyager 1 foi lançada pela Nasa em 1977 e em agosto de 2012 saiu  

oficialmente do Sistema Solar. No momento, explora uma região obscura e fria da galáxia, sendo o 
primeiro objeto enviado pelo homem a alcançar o espaço sideral. As naves Voyageur 1 e a 2 (lançada 
alguns meses depois da 1) transportam, cada uma, um disco de ouro recoberto com chapa de cobre 
de 30 centímetros que contêm 115 fotografias e uma variedade de sons naturais, assim como 
mensagens em 55 idiomas, além de falas de lideres políticos da época. 
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3.3 -  QUIRÓN:  DA REJEIÇÃO AO NASCER À CONSAGRAÇÃO DE SAGITÁRIO  

 

 Imagem 11 - Quirón 

 

http://cova-do-urso.blogspot.com.br/2010/03/quiron-e-o-numero-7.html  

 

 

 Na mitologia grega, Quirón (Quirão do grego Kheíron), meio homem e meio 

animal, transitava entre a vida terrena e o território divino. Rejeitado e abandonado 

logo ao nascer, por sua mãe, a ninfa Filira, que fora seduzida por Cronos (Saturno) 

metaforseado em cavalo, teve a fortuna de ser criado por Apolo. Seu pai adotivo, 

deus do sol, o protegeu e levou-o para uma gruta nas cercanias do Olimpo, no 

monte Pélion, onde transmitiu-lhe seus conhecimentos sobre filosofia, artes, ciências 

da adivinhação e curativas, elevando-o acima da natureza animal. Quirón, ainda que 

tivesse a aparência semelhante aos centauros, não tinha parentesco com estes e 

nem vestígios da natureza violenta centaurica. Reinou como sacerdote e por sua 

vez, teve vários discípulos, aos quais ensinou a ordem do cosmo, valores espirituais 

e o manuseio de armas. Um deles, Héracles (Hércules), após matar a Hidra, foi 

visitar seu mestre e amigo, porém o feriu acidentalmente na coxa com uma de suas 

flechas que estava embebida com o sangue do monstro de várias cabeças. Quirón, 

por ser imortal, não caiu imóvel pelo veneno, mas passou a ter que suportar dores 

atrozes oriundas dessa ferida. O curador ferido, trocou sua imortalidade para libertar 

a si próprio da dor e também livrar Prometeu da punição dada por Zeus, por este ter 

roubado o fogo para entregá-lo aos homens. Após a sua saga terrena, subiu ao céu 

formando a constelação de Sagitário (BRANDÃO, 1992). 

http://cova-do-urso.blogspot.com.br/2010/03/quiron-e-o-numero-7.html
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6CapHQioe8kzWM&tbnid=eAfkX1RtEv_byM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cova-do-urso.blogspot.com/2010/03/quiron-e-o-numero-7.html&ei=4wjkUfHgCo_k4AOLqICgCw&bvm=bv.48705608,d.dmg&psig=AFQjCNH_5A5P78JZmHJ1GRFqPg6pPQF5wg&ust=1373985260621196
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3.4 – OMULU-OBALUAIÊ  –  ATÔTÔ-BALUAÊ! 36 

 

 

Imagem 12: Obaluaiê 

 

www.jornalagaxeta.com.br 

 

No Candomblé, religião de matriz africana, que está presente de forma 

significativa no imaginário cultural brasileiro, o orixá37 Obaluaiê, rei “Dono da Terra”,  

é requisitado, principalmente, em situações de doenças e sofrimentos no corpo e na 

alma.  

Xapanã, como também é conhecido, nasceu de Nanã, que o abandonou 

ainda muito pequeno, por ser doente. Foi deixado por ela na beira do mar, para que 

as ondas do mar o levassem. Ao ver a criança jogada na areia, Iemanjá tomou-a no 

braço e a abrigou em uma gruta, onde tratou e curou de suas feridas. Sua mãe de 

criação deu-lhe suporte para crescer forte. Tornou-se guerreiro e viajante, exímio na 

arte da caça. Em suas andanças, apresentava-se vestido de palha, da cabeça aos 

pés, para cobrir as cicatrizes das pústulas que minaram quando criança. 

Dentre algumas narrativas encontradas nesta pesquisa, foi recortada a que se 

segue. Certo dia, numa de suas jornadas, ao chegar a uma aldeia e solicitar 

acolhida, Obaluaiê foi barrado devido a sua fama associada com as moléstias 

contagiosas. Rejeitado, ele foi sentar-se no alto de um morro próximo, observando o 

                                                           
36

 Saudação à Obaluaiê nos cultos nos terreiros. 
37

 Orixás, na mitologia yoruba, são ancestrais divinizados africanos, cujos arquétipos expressam as 

forças da natureza. As características de cada Orixá os aproxima dos seres humanos nas suas 
manifestações emocionias. Há menção de 600 orixás primários, sendo divididos nos da terra e nos do 
mar.  

http://www.jornalagaxeta.com.br/
http://br.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoXo5oc9RLnwAPLL16Qt.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://br.images.search.yahoo.com/search/images?p=omulu&n=30&ei=utf-8&y=Buscar&fr=sfp&tab=organic&ri=67&w=697&h=467&imgurl=www.jornalagaxeta.com.br/pimpim/pimpim_40/Omulu 3.gif&rurl=http://www.jornalagaxeta.com.br/pimpim/pimpim_40/pimpim_40.htm&size=224.4KB&name=OMOLU&p=omulu&oid=13c25329660734b0dded6a054fdfd535&fr2=&fr=sfp&tt=OMOLU&b=61&ni=144&no=67&ts=&tab=organic&sigr=11u1jub9k&sigb=13702serh&sigi=11nt5moqd&.crumb=rSrnhq8fSDD&fr=sfp
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nascer do sol e o desencadear da manhã. Ao meio dia, o sol escaldante tornou-se 

insuportável, fervendo a água, queimando as plantações e estragando os alimentos, 

enquanto toda a tribo contorcia-se de dor, aflição e agonia. Xapanã seguiu 

observando imóvel, como se o tempo tivesse parado. Depois de muito sofrimento, o 

dirigente da aldeia foi suplicar o seu perdão, quando, então, Obaluaiê desceu à 

aldeia e restaurou a temperatura da água, ressuscitou os que tinham desfalecido 

com tamanho calor e revitalizou as plantações. Em seguida, solicitou um pouco de 

água e alguma comida para prosseguir viagem. Ao receber o merecido, Obaluaiê 

deu aos aldeões uma lição:   “Vivemos num só mundo. Sobre a mesma terra, 

debaixo do mesmo sol. Somos todos irmãos e devemos ajudar uns aos outros, para 

que a vida seja mantida. Dar água a quem tem sede e comida a quem tem fome é 

ajudar a manter a vida”. 

   

 

3.5-  O XAMÃ - O PODER DA FLORESTA    

  

Imagem 13: Xamã, a tecelã do cuidado 

 

 http://xamafenix.blogspot.com.br    

 

O xamã é uma pessoa, homem ou mulher, que no final da infância ou no 

início da juventude, passa por uma experiência psicológica transformadora, 

que a leva a se voltar inteiramente para dentro de si mesma. É uma espécie 

de ruptura esquizofrênica. O inconsciente inteiro se abre, e o xamã 

mergulha nele. Encontram-se descrições dessa experiência xamânica ao 

longo de todo o caminho que vai da Sibéria às Américas, até à Terra do 

Fogo (CAMPBELL, 1990, p. 90). 

http://br.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodjAm89ReCkA8WX16Qt.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://br.images.search.yahoo.com/search/images?p=xam%C3%A3&n=30&ei=utf-8&y=Buscar&fr=sfp&tab=organic&ri=97&w=720&h=566&imgurl=1.bp.blogspot.com/_aNnjaqMU_zg/TI0sLzhKIpI/AAAAAAAABJY/RdIqDEloWTs/S1600-R/AMERICAN+INDIAN+(329).jpg&rurl=http://xamafenix.blogspot.com.br/&size=148KB&name=<b>XAM%C3%83+</b>FENIX!&p=xam%C3%A3&oid=658dd21d4eb76783e2c4062b5977022d&fr2=&fr=sfp&tt=<b>XAM%C3%83+</b>FENIX!&b=91&ni=144&no=97&ts=&tab=organic&sigr=111e5vmr6&sigb=13beno7kk&sigi=1349ts41v&.crumb=rSrnhq8fSDD&fr=sfp
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Segundo o censo de 2010, há 305 etnias indígenas no Brasil e certamente 

nestas circulam cosmologias e repertórios míticos diversos. A palavra "pajé", de 

origem Tupi,  popularizou-se na literatura de língua portuguesa em referência ao 

xamã.  

Para os krahôs38, que vivem no nordeste do estado brasileiro do Tocantins, o 

poder do xamã vem de fora, quer dizer, é recebido de outra entidade, bicho ou 

espírito. Na sua mitologia, o primeiro homem que conseguiu poderes mágicos foi o 

que subiu aos céus, levado pelos urubus, onde foi curado de uma grave 

enfermidade e recebeu do gavião o poder de cura. Na prática do curador krahô não 

há transe. As narrativas dos xamãs krahôs sobre como obtiveram o poder de curar, 

mostram ritos de passagem semelhantes ao do mito primordial: adoecimento, 

abandono, cura por um animal ou outro ser e o recebimento de poderes mágicos 

para cuidar de seu próprio grupo tribal. 

 

 

3.6 – ARTETERAPEUTAS CUIDADORES 

 

 Nas três narrativas míticas, recortadas de culturas distintas, e aqui relatadas,  

as abordagens do cuidado e do cuidar apontam para algumas tônicas em comum: a 

necessária porosidade para cuidar está intimamente relacionada à experiência de ter 

sido ferido e cuidado por um outro; o cuidador, a princípio, é um outro que não é 

familiar e que ao cuidar transfere poder de cura a quem cuidou; o bálsamo curativo e 

restaurador é produzido na arte do cuidar. 

Tais assertivas trazem contribuições instigantes para a reflexão sobre a 

constituição de arteterapeutas cuidadores. Para arteterapeutas estarem permeáveis 

ao processo do cuidar, é preciso que dialoguem com suas próprias fragilidades. 

Enquanto arteterapeuta, além de sua implicação com o seu próprio percurso para o 

exercício da arte de cuidar, estará cuidando e semeando o ethos do cuidado na vida.  

Na maioria das vezes, este caminho não é linear, ou melhor não é isento de 

conflitos e contradições. A delicadeza é flor no caminho, mas a pedra bruta também 

é força motriz, esculpindo caminhantes e, por sua vez, sendo esculpida. Topadas, 

desvios, estancamentos e criatividades são ingredientes desta caminhada. A 

                                                           
38

 Os krahôs se auto dominam Mehin, cuja tradução em português, feita pelos próprios índios, significa 

“nós mesmos”.  
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cartografia do cuidado no trabalho arteterapêutico envereda-se na produção 

imagética, na expressividade que transforma e na criatividade para prosseguir. 

Com pés enraizados e mente conectada à dança do universo, arteterapeutas 

ao lançarem-se e serem lançados no caminho do cuidado, tornam-se aprendizes na 

fabricação alquímica (individuação e relação com o outro) de potentes bálsamos 

(para si e para as pessoas de que cuidam).   
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CAPITULO IV 

 

A PRODUÇÃO IMAGÉTICA DE ARTETERAPEUTAS:  

A JORNADA DE OLHAR PARA SI. 

 

Imagem 14: Olhar para si 

sakuracentroterapias.wordpress.com   

 

 

O homem se arrasta de árvore 

escorre de caracol  

nos vergéis  

do poema 

 

 O homem  

 se incrusta de árvore 

 na pedra 

 do mar. 

                                                              Manoel de Barros 

 

 

O quarto capítulo refere-se ao desenvolvimento do trabalho de campo em si.  

 Sondar o que foi ou seguiu sendo significativo no percurso de quatro 

arteterapeutas  que participaram deste estudo, no que dizia respeito à constituição e 

sua “arte de cuidar”, não seria possível se a abordagem estivesse focada apenas no 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zuChEi9g4E-h3M&tbnid=ko4E57aDU8FyKM:&ved=0CAQQjB0&url=http://sakuracentroterapias.wordpress.com/category/auto-reflexao/page/3/&ei=9ILTUb_XCIGA9gSAroDQAg&bvm=bv.48705608,d.eWU&psig=AFQjCNFtbtR7bNDicQTH0sTXqAjCDSNzkw&ust=1372902173611611
http://www.google.com.br/imgres?start=194&hl=pt-PT&biw=1600&bih=694&tbm=isch&tbnid=ko4E57aDU8FyKM:&imgrefurl=http://sakuracentroterapias.wordpress.com/category/auto-reflexao/page/3/&docid=zuChEi9g4E-h3M&itg=1&imgurl=http://sakuracentroterapias.files.wordpress.com/2012/05/olharparadentro1.jpg&w=500&h=424&ei=qYHTUf6MMIX28wSlqICQCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:97,s:100,i:295&iact=rc&page=8&tbnh=182&tbnw=238&ndsp=28&tx=113&ty=140
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que fosse verbalizado nas narrativas dos participantes. Por ser uma investigação no 

campo arteterapêutico, o acesso aos sentidos das trajetórias de sujeitos 

pesquisados certamente adentraria territórios simbólicos, aos quais o domínio 

apenas da consciência não atingiria. A proposição de iniciar a jornada desta 

pesquisa a partir de imagens produzidas por ao longo do caminho de ser/tornar-se 

arteterapeuta, foi uma grande aprendizagem/vivência incitada pela orientadora deste 

trabalho, Eliana Nunes Ribeiro. 

 É importante explicitar que este trabalho buscou dialogar com as narrativas 

dos participantes sobre a produção de suas próprias imagens, não tendo assim o 

caráter analítico clássico. Aliás, no processo arteterapêutico, preza-se o 

acompanhamento longitudinal, isto é uma imagem não pode ser lida isoladamente 

de todo o processo em andamento. Cada imagem indica possibilidades de 

desdobramento ou ampliação, nas quais aprofundamentos e apropriações analíticas 

podem acontecer. Além do que, não cabe a arteterapeutas inferirem interpretações 

simbólicas às imagens produzidas de quem está cuidando, baseadas somente em 

seus próprios referenciais conceituais. A inclusão do artistant na leitura de sua 

produção faz o diferencial na relação arteterapêutica, que se constrói na 

singularidade de cada momento no setting.     

Portanto, esta monografia não se refere a processos terapêuticos pelos quais 

passavam ou passaram os sujeitos da pesquisa. Embora seja bastante 

recomendável que arteterapeutas, como cuidadores, também sejam cuidados, o 

recorte aqui feito pretendeu buscar sentidos do cuidado que emergissem em 

imagens escolhidas por arteterapeutas participantes e nas suas próprias conjunturas 

em revisitar as mesmas.  

Lembrando os passos metodológicos já descritos na apresentação da 

monografia:  

- O convite para participar da pesquisa foi feito para quatro arteterapeutas - a 

escolha dos participantes buscou contemplar profissionais de ambos sexos; que 

houvesse uma variação quanto à sua instituição formadora e que não fossem 

professores ou estudantes da turma de pós-graduação da pesquisadora; 

- os arteterapeutas prontamente se dispuseram a enviar, via correio 

eletrônico, quatro imagens que tinham sido significativas nas suas respectivas 

jornadas de ser/tornar-se arteterapeuta; 
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  - logo em seguida, foi solicitado que postassem também via correio eletrônico, 

um pequeno relato sobre o contexto no qual cada imagem foi produzida, a relação 

com os materiais e as técnicas utilizadas, bem como os sentidos emergentes 

durante o processo de produção e em diante; 

- os relatos recebidos destes quatro arteterapeutas foram trabalhados 

também para compor um roteiro para a entrevista presencial com os mesmos; 

- foram agendados os encontros e todos aconteceram em maio de 2013, em 

diversos locais da cidade do Rio de Janeiro, facilitando o máximo possível o acesso 

para cada entrevistado/a; 

-  o encontro com cada participante teve em média duração de duas a três 

horas. O/as entrevistado/as assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE 1). Durante as horas compartilhadas com a pesquisadora,  

tendo como base os temas constantes do roteiro de entrevista (APÊNDICE 2), os 

participantes narraram um pouco sobre suas trajetórias de vida, fatos significativos 

que os levaram à Arteterapia. Um tempo do encontro também foi dedicado a 

cartografar as impressões, sensações, reflexões e emoções durante o processo de 

produção das imagens que enviaram e suas possíveis repercussões destas na sua 

prática arteterapêutica. As anotações sobre o que foi conversado foram feitas parte 

durante o encontro e também logo após a finalização deste. Optou-se por não gravar 

o encontro em áudio, para evitar inibições possíveis e também para dar uma caráter 

mais coloquial Ao mesmo.   

 Os encontros presenciais com estes arteterapeutas foram todos instigantes e 

permeados por reflexões sensíveis em torno de vivências de cuidado com arte.  

Provavelmente, não será possível capturar na redação deste trabalho os feelings 

compartilhados: sincronicidades, desafios, afetos do humano, tantas flores e pedras 

no caminho arteterapêutico.  

Os temas conversados não se restringiram apenas ao roteiro organizado da 

entrevista. Para além do planejamento acadêmico, mais potente foi “falar de coração 

a coração”, o que fortaleceu muito a autora desta monografia na sua caminhada 

enquanto arteterapeuta aprendiz.   

Sobre as narrativas dos quatro arteterapeutas compartilhadas neste trabalho:  

- as narrativas se constituíram a partir não só do o que foi verbalizado, mas também 

do percurso de produção da imagem e o que esta trazia ao momento presente do 

seu autor. 
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- as narrativas orais são como contação de história. No contexto da entrevista deste 

trabalho, as contações traziam histórias de vidas narradas por seus próprios 

protagonistas. 

- ao invés de ser uma lembrança acabada da experiência, a narrativa reconstrói a 

experiência. Para ECO (1993), narrar alguma coisa consiste na “faculdade de 

intercambiar experiências, a obra aberta”. Por sua vez, quem escutou uma narrativa 

engendrará novas contações a partir desta, utilizando suas leituras e referências 

simbólicas.  

 

“[...] a narrativa não tem a ambição de transmitir um acontecimento, mas 

integrá-lo à vida do narrador, para passa-lo aos ouvintes como experiência. 

Nela ficam impressos as marcas do narrador como os vestígios do oleiro no 

vaso de argila” (BENJAMIN, p.206) 

  

 

5.1 -  ARTETERAPEUTA  α 

 

Masculino, 54 anos, concluiu a formação em arteterapia em 2011, mas já 

atuava no campo da saúde (sua graduação era em Medicina) por mais de três 

décadas. No final da década de 90, aproximou-SE do campo da Gestalt, tendo feito 

formação na área também. A utilização de linguagens expressivas criativas, no 

âmbito das artes plásticas, do teatro, da poesia, da música (estudou acordeon e 

piano na infância) e de movimentos corporais, já estava presente há bastante tempo 

na sua própria vida e no seu exercício de cuidador. Relatou uma trajetória 

comprometida com a saúde coletiva, tendo se envolvido em vários projetos 

comunitários educativos e assistenciais. 

Foi enfático em dizer que gostava muito de estudar, refletir sobre sua prática 

de cuidador e pesquisar novas linguagens expressivas e relacionais para 

aperfeiçoar-se como pessoa e terapeuta. 

 Estiveram presentes também na sua fala, passagens significativas na sua 

vida, que trouxeram experiências dolorosas de perda de pessoas queridas. Estas 

dores o mobilizaram mais ainda na busca por ser um cuidador “mais completo” e 

“humano”.   
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“- A arte sempre foi o quintal da minha vida. Não quis me profissionalizar 

como artista, pois para mim ela significa liberdade. Busquei a formação em 

Arteterapia para aprofundar o meu trabalho como cuidador e também meu próprio 

processo interno”. 

 

Imagem 15: “Parte e todo” 

 

Acervo do arteterapeuta participante α  

 

Descrição da imagem: 

• Técnica: recorte / colagem. 

• Materiais: uma cartolina preta e outra vermelha, recortes escolhidos de 

revistas coloridas, cola, tesoura e botões. 

• Processo: a cartolina preta foi utilizada como suporte para colagem das fotos 

recortadas de revistas. No eixo central da cartolina preta foram coladas 

imagens da lua, de um olho e de um corpo de mulher, na base da cartolina 

em disposição semicircular um atleta corredor em movimento. A cartolina 

preta com as figuras coladas sofreu um rasgo no eixo central que quase 

transpassou toda a sua superfície. Restou apenas uma pequena nesga 

íntegra próxima a borda da cartolina, que impediu que as duas metades desta 

fossem separadas totalmente. Em baixo deste conjunto foi colocada, de forma 

assimétrica, a cartolina vermelha. Os botões foram colocados nas bordas das 

cartolinas dando uma sensação do abrir e do fechar.  

• Cores predominantes: preto no primeiro plano (rompido) e  vermelho sangue. 
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A simbologia atribuída pelo autor à imagem que produziu foi a de “uma mandala 

quebrada”. O mesmo referiu que confeccionou este trabalho de colagem, técnica 

que adorava usar, no início da pós graduação de Arteterapia. Naquele momento,  

buscava uma outra perspectiva para a sua vida e seu trabalho como cuidador. A 

abertura da sua visão, dos sentidos (corpo) e de seu lugar no mundo (sua relação 

com o cosmo foi acoplada à figura da lua) foi ritualizada através do corte que fez na 

cartolina preta que trazia as imagens coladas. Foram expressões mencionadas na 

entrevista: 

 

- “A doença é sempre uma fratura da saúde.” 

- “Criar uma nova vida.” 

- “Abrir-se à sensibilidade. 

 

 

Imagem 16: “Ludens” 

 

Acervo do arteterapeuta participante α  

 

 

Descrição da imagem: 

• Técnica: construção de estandarte (colagem, pintura e costura) 

• Materiais: feltro, pedaços de chita colorida, tinta de pano, pincel, tesoura, 

agulha e palha de esteira. 
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• Processo: foi realizado a partir de uma atividade proposta no curso de 

formação. O feltro azul serviu como suporte (hexagonal irregular) à pintura em 

amarelo da palavra LUDDENS na parte superior em formato de semcirculo, 

logo abaixo dentro de um aro branco foi pintado em amarelo um malabarista 

manipulando suas bolinhas também em círculo. Na base do porta estandarte, 

foi costurado um recorte de chita no formato de vaso, no qual crescia flores 

espiraladas pintadas com cores suaves (branco, azulada, amarela clara e 

lilás). Lateralmente ao aro onde está internamente o malabarista, em cada 

lado foram pintadas com cores suaves duas espirais, remetendo a movimento 

e sopro dinâmico. Foram utilizados recortes estreitos de esteira de palha para 

compor a moldura do estandarte. 

• Cores predominantes: azul, amarelo e as cores da chita (desenhos florais 

com fundo vermelho) e ainda mais suavemente  cores suaves presentes nas 

pinceladas com traçados tênues. 

 

O autor da imagem referiu que a mesma é muito especial em sua trajetória. A 

simbologia identificada por ele está relacionada a proposta do Homo Ludens do 

pensador alemão Joan Huizinga (1872/1945). Na acepção deste historiador, o jogo 

assume um importante papel como elemento da cultura. Em sua época, transição do 

século IX para o XX, a sociedade ocidental passava por um pool de industrialização, 

que repercutiu também na intensificação do processo de mecanização em diferentes 

espaços do viver humano. A ludicidade, por seu caráter relacional, poderia ser uma 

via de emancipação.  

O entrevistado comentou algumas reminiscências trazidas pela imagem naquele 

momento: os brincantes, os saltimbancos e o Movimento Armorial 39. A chita, a palha 

e o próprio estandarte rementem às ladeiras de Olinda, aos blocos de frevo, às 

madrugadas, manhãs e entardeceres de pura folia de carnaval. 

Os movimentos das espirais, das flores, das bolas nas mãos do malabarista, 

centrífugos, como especificou o autor do estandarte, imprimem ao ele dinamismo e 

sensação de permanente devir. 

                                                           
39

 O Movimento Armorial foi uma iniciativa artística que buscou uma interlocução entre o erudito e a 

cultura popular do nordeste brasileiro Dois dos fundadores e diretores foram o escritor Ariano 
Suassuna e o músico e bailarino Antônio Nóbrega.  Este movimento se manifestou em muitas 
expressões artísticas, nos anos 80 e 90, tais como a música; a dança; a literatura; as artes plásticas; 
o teatro; o cinema, a arquitetura, entre outras. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ariano_Suassuna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ariano_Suassuna
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
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    _ “Para mim, os estandartes refletem minha exibição para o mundo, ser abre-

alas, trazer em si os símbolos importantes, sagrados para cada grupo ou momento, 

e vir exibido no ato, como identidade, colo elemento de beleza e força de um grupo”.  

 _ “Brincar e não deixar a peteca cair.”  

 

Imagem 17: “Árvore Klímtica” 

  

Acervo do arteterapeuta participante α  

 

Descrição da imagem: 

• Técnica: colagem, desenho e pintura 

• Materiais: papel kraft, fios de lã coloridos, tiras de couro, cola, tesoura, feltro, 

tecido prateado. 

• Processo: imagem produzida no seu processo terapêutico que fez parte de 

uma tríade (intitulada “As Três Árvores”), que teve na figura da árvore o mote 

do processo de amplificação.  Utilizou a técnica do desenho e colagem nas 

três árvores (vide imagem 18: A árvore desenhada, A árvore de nós e A 

árvore Klímtica). Para cada árvore, em seguida, fez uma escrita criativa.  

Na imagem escolhida pelo autor para este estudo, o tecido prateado deu 

formato ao tronco, com alguns pespontos e ranhuras (com os fios de lã e as 

pequenas tiras de couro) em seu corpo que desenharam uma serpente 

enrolada em sentido de movimento ascendente. Deste, se ramificavam para 
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cima, galhos terminados em pequenas espirais e, para baixo, transpassando 

o limite do solo, raízes igualmente terminadas em espirais. Tantos os galhos 

como as raízes foram confeccionados com os fios de lã. No canto esquerdo 

da foto da imagem tinha um objeto, que parecia ser o sol; no entanto, o autor 

informou na entrevista que este não fazia parte da composição inicial, que o 

mesmo havia sido usado para fixar a imagem atrás da porta de seu quarto. 

• Cores predominantes: amarelo (do suporte - papel Kraft), prateado e cores 

suaves dos fios de lã e das tiras de couro cru. 

O simbolismo referido pelo autor da imagem é a transcendência, isto é, “a saída 

da terra em direção ao alto, ao céu, à superação do peso dos conflitos emocionais 

humanos e a possibilidade de voar”. Os galhos em  “labareda” (elemento fogo) e a 

serpente que ascendia em direção à copa da árvore têm nítida associação à energia 

“kundaline”40.  

Na alquimia taoísta41, a teoria dos cinco elementos (terra, madeira, metal, fogo e 

ar) opera em círculos de geração e destruição, para qual os/as iniciados/as mais do 

que buscarem a imortalidade, adentram em uma jornada profunda espiritual, através 

de processos meditativos, no redirecionamento dos fluxos energéticos que conectam 

seus corpos ao cosmos. Pode se fazer uma associação à imagem da serpente 

envolta da árvore, ascendendo ao alto.  

Interessante também lembrar que imagem semelhante está presente no símbolo 

da Medicina Ocidental (que tem sua raiz principal na Medicina Grega), oriundo do 

mito de Asclépio, filho de Apolo e da ninfa Coronis, criado pelo centauro Quiron, que 

lhe ensinou o uso de plantas medicinais.  

 A escrita criativa sobre a produção da imagem “A árvore klímtica” que foi 

gentilmente cedida pelo seu autor:  

 

“Reza a lenda que na  terra de klimt havia uma árvore linda, que ocultava 

entre seus ramos uma terrível serpente. Disfarçada no tronco, era uma 

predadora implacável de tudo o que estava a seu alcance. 

                                                           
40

 Termo oriundo do Sânscrito, "aquela que tem a forma de uma serpente", se refere a uma energia 
de natureza neurológica e sexual; que pode ser despertada através de práticas físicas  e meditativas. 
Esteio do Tranta Yoga, processo alquímico hinduísta. 
41

 O Taoísmo é uma filosofia e uma prática sagrada originária da China. O termo chinês significa 
caminho, sua fonte mais antiga está ligada ao Imperador Amarelo, que teria vivido entre 2697 a.C. e 
2597 a.C, sendo consagrada na obra Tao Te Ching, supostamente escrita por Lao Tse 
(contemporâneo de Confúcio).    
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A copa da árvore klímtica era impressionante e inacreditável. Uma 

imensidão e cores, frutos e brotos de todas as espécies, se abrindo em 

todas as direções. Alimento e proteção para muitos seres, borboletas, 

pássaros e pequenos insetos que vinham atraídos pelo colorido inebriante, 

tornando-se presas da serpente devoradora. 

Pequenos habitantes das florestas, os Klimtons, descobriram uma forma 

engenhosa de subir até a copa fugindo do controle da serpente guardiã. 

Bem embaixo no tronco, oculto entre flores e mato, havia uma passagem 

secreta. Sombria, escura, e misteriosa. Que reservava uma deliciosa 

surpresa aos que tinham coragem de explorá-la. Lá dentro, se mergulhava 

no rio da seiva, e se ascendia, impulsionando pela força que vem da terra, 

que levando nutrientes até a copa frondosa. Essa era uma grande diversão 

para os pequenos klimtons: flutuar na seiva, boar e deixar-se pelo fluxo da 

vida. Eles diziam que, para subir, era preciso que a pessoa relaxasse 

completamente, como se estivesse dormindo, e deixasse o corpo subir, 

suave e lentamente, como quem voa...” 

 

 É preciso ter sabedoria para fluir na seiva, canalizando a energia que vem da 

terra e faz o corpo subir. No caminho, há belezas e perigos. Através de profunda 

meditação (estado como se estivesse dormindo), esgueirando-se da serpente que a 

tudo devora, a aventura da jornada é conquistada a cada ciclo .   

Vale acrescentar que grande parte do material utilizado para confeccionar “As 

Três Árvores” era reciclado, inclusive com forte valor sentimental na ressignificação 

de uma história de perda afetiva.  

Imagem 18: “As Três Árvores” 

 

Acervo do arteterapeuta participante α 
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_ “Flutuar na seiva, boiar e deixar-se levar pelo fluxo da vida”. 

 

 

5.2- ARTETERAPEUTA β 

 

Feminino, 31 anos, psicóloga, com formação prévia em Gestalt, seu trabalho 

terapêutico era desenvolvido em consultório privado. Chegou à formação 

arteterapêutica, cinco anos antes, buscando principalmente o recurso da arte para 

ampliar o seu repertório de cuidadora. Desde criança, já experimentara várias 

técnicas artesanais, sendo as lembranças destes momentos de “fazer arte” muito 

significativas para a sua escolha profissional de ser uma cuidadora.       

 

“Sempre fiz  muito trabalho manual, costurava quando mais nova e meus pais 

também tinham habilidades artesanais. Busquei a formação em Arteterapia para 

ampliar a utilização da arte no meu trabalho enquanto terapeuta” 

 

 

Imagem 19: “O encontro” 

 

Acervo da arteterapeuta participante β 
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Descrição da imagem: 

• Técnica: pintura 

• Materiais: tinta PVA,  tinta acrílica, papel telado e pincéis. 

• Processo: foi elaborada no final do processo de formação, a partir de um 

desenho feito com lápis de cor. Como queria pesquisar diversos materiais,  

refez o desenho com a técnica da pintura (Imagem 19), encontrando o que 

pretendia, uma maior luminosidade e vivacidade à imagem.  

• Cores predominantes: azul (em diversas tonalidades), prata, branco e 

amarelo. 

 

O sol, a lua e o mar são três símbolos que acompanham sempre a autora.  A 

imagem do encontro do sol com a lua no mar expressou para a sua autora, o 

encontro do feminino com o masculino. Na sua percepção, como complementares, o 

Yin e o Yang42, deveriam estar em harmonia no dia a dia da vida. 

Em relação ao momento da produção da imagem, a sua autora referiu que 

estava muito Yang, buscava na formação arteterapêutica o resgate de sua 

suavidade.  Acrescentou que, para cuidar de outra pessoa, é preciso também ter 

equilíbrio. Seu avô havia adoecido na época e ela ajudou muito à família no seu 

cuidado.  

Reconhecer em si expressões de seu animus, de sua anima, expressando estes 

entre sombras e luzes, ativa processos de autoconhecimento e transformação.  

 

- “ Foi um resgate da energia feminina, encontro das polaridades, Yin e Yang.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 O Yin e yang são conceitos oriundos do Taoísmo, representam as duas forças fundamentais 

opostas e complementares que se encontram em todas as coisas: o yin é o princípio feminino, a terra, 
a passividade, escuridão e absorção. O yang é o princípio masculino, o céu, a luz e atividade. 
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Imagem 20: “A ilha” 

 

Acervo da arteterapeuta participante β 

 

Descrição da imagem: 

• Técnica: desenho. 

• Materiais: giz pastel oleoso e papel a 3.  

• Processo: amplificação da Imagem 19 (“O encontro”).   

• Cores predominantes: ocre, azul, verde, vermelho, amarelo e marrom. 

 

 A ilha surgiu, um tempo depois, da imagem da paisagem do encontro entre o sol 

e a lua no mar, “é como ela estivesse em ponto quase imperceptível na linha do 

horizonte”. Este “lugar mágico na qual a natureza é perfeita e onde tudo é possível”  

foi criado em uma noite em sua residência que, sendo um espaço pequeno, 

implicava em utilização de “uma técnica gráfica mais prática e limpa, sendo então 

escolhido o giz pastel oleoso”.  

 

Nesta imagem, a autora identificou, a importância da convivência mais 

harmoniosa com a natureza. Ela mesma, costumava descansar em um sítio em 

região de praia, para onde gostava de ir, quando o stress urbano ultrapassava a 

medida suportável.  
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A fogueira no centro do desenho representou, ao mesmo tempo, o movimento da 

chama queimando e a madeira por queimar. O elemento fogo remete à força 

alquímica para a transformação. 

 

Através de escrita criativa, posteriormente, criou o microcosmo da ilha, habitou-a 

com bichos e gente nativa (sem os danos do progresso tecnológico).  

 

 

_ “A formação em Arteterapia foi um momento de muita transformação e mudança.” 

 

 

Imagem 21: “Indara” 

 

Acervo da arteterapeuta participante β 

 

Descrição da imagem: 

• Técnica: desenho. 

• Materiais: giz pastel oleoso e papel a 3.  

• Processo: amplificação da Imagem 20 (“A ilha”), que por sua vez tinha sido 

amplificação da Imagem 19 (“O encontro).    

• Cores predominantes: areia, marrom, ocre, azul, amarelo e verde. 



66 
 

Entre os diversos animais que habitavam a ilha, surgiu a Indara, “uma índia muito 

corajosa, mas muito sensível também. Ela e os animais conviviam, respeitando o 

espaço um do outro”.  

A autora narrou como esta produção trouxe para si um símbolo muito forte, seu 

contato com a deusa Ártemis43, uma força interior que a impulsionou muito na 

época, sustentando sua coragem. A Indara tinha semelhança à Ártemis, também era 

uma heroína, guerreira zen, que  tinha como missão cuidar dos animais e da 

natureza da ilha.  

Ambas as imagens , “A ilha” e “Indara”, foram criadas na mesma noite em um 

processo intenso de expressividade. “Estava em ebulição e queria dar vazão àquela 

energia que emergia. Indara foi uma figura muito importante que ganhou 

desdobramento”.  

Na experimentação de outros materiais para trabalhar a imagem simbólica de 

Indara, percebeu que cada um destes lhe fornecia informações diferentes. Escolheu 

aprofundar ao máximo este processo para aproveitar a energia da imagem. Utilizou 

argila, compondo uma Indara em cerâmica e em seguida com técnica de costura e 

bordado, confeccionou uma linda boneca.  

 

      Imagem 22: Indara / Cerâmica                                 Imagem 23: Indara / Boneca de Pano 

                                            

   Acervo da arteterapeuta participante β                           Acervo da arteterapeuta participante β 

 

                                                           
43

 Na mitologia grega, Artémis era filha de Zeus e de Leto (sendo irmã gêmea de Apolo). Inicialmente 
era ligada inicialmente à vida selvagem e à caça. Quando criança, pediu de aniversário a seu pai,  
que a concedesse prontamente, que pudesse circular livremente pelas matas, ao lado dos animais 
ferozes, dispensada para sempre da obrigação de se casar. Mais tarde, sua imagem associou-se 
também à luz da lua e à magia. Entre os romanos, ficou conhecida como Diana. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diana_(mitologia)
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A arteterapeuta disse que no processo de fortalecer-se enquanto pessoa e 

cuidadora, gostava de pesquisar também os cristais. Quando estava em “locais mais 

próximos da natureza”, os coletava e estudava suas propriedades curativas. Para 

ela, cuidar de si era fundamental para cuidar de outros/as. 

 

_ “Na minha visão, o terapeuta não tem como separar o seu pessoal do seu 

profissional, todo o crescimento pessoal é também um crescimento profissional”.  

 

5.3 - ARTETERAPEUTA Ɣ 

 

Feminino, 56 anos, educadora, havia trabalhado com arte-educação e gestão 

de processos culturais urbanos até ingressar na formação arteterapêutica, que foi 

concluída em 2009. 

 

- “Sempre gostei de arte, mas não me sentia uma artista. Trabalhava como 

educadora social e na área cultural. Houve um acontecimento significativo: quando 

eu ia mudar para outro país, tive a ideia de fazer um tapete com os recortes de 

jornais que eu guardava, foi um momento que a veia artística começou a pulsar mais 

forte em mim. Daí, tive vontade de cursar a formação em Arteterapia. Atualmente, 

tenho participado de exposições de arte, coletivas e individuais, em eventos, galerias 

e centro culturais.” 

Imagem 24: “Janela Arquetípica” 

 

Acervo da arteterapeuta participante Ɣ 
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Descrição da imagem: 

• Técnica mista: pintura, colagem, monotipia e construção. 

• Materiais: tecido voal, estopa, guache, agulha, tesoura e régua de costura 

(mais adiante a moldura) 

• Processo: com material o reciclado que caiu em suas mãos, fez a monotipia 

“casual” a partir do guache no voal, que deu origem à imagem de bola 

vermelha. Puxou um fio da estopa, que foi utilizada como uma “linha de 

horizonte tortuosa”, como fosse uma serpente.  Esguichou no voal no sentido 

horizontal algumas cores (tinta guache), por baixo do pano, colocou jornal 

para absorver o excesso de tinta, queria atingir um resultado de não 

transparência mas também de não opacidade total. Inicialmente fez um 

estandarte utilizando como suporte uma régua de costura. Depois, ao 

garimpar uma moldura especial em feira de antiguidades, logo esta foi 

associada ao trabalho.   

• Cores predominantes: vermelho e outras cores mais tênues (amarelo e azul) 

no fundo branco do voal. 

 

Ao falar do processo criativo da obra, uma das primeiras elaboradas ao começar 

a formação, a arteterapeuta referiu que naquele momento estava buscando um outro 

caminho e retomando seu contato com a arte. Tinha recentemente lido o Poder do 

Mito de Campbell, o que também a impulsionou aventurar-se no território do 

inconsciente e do sagrado. 

Começou a ser cuidada em um setting arteterapêutico, com abordagem 

individual, logo depois que tinha iniciado a formação, o que também catalisou um 

mergulho maior em seu universo simbólico. O conceito “Arquétipo” despertou-a para 

a leitura do trabalho de Jung. Nesta jornada de tornar-se arteterapeuta, foi sentindo-

se artista44. 

 

_ ”Foi um momento, no qual eu estava buscando outro caminho, no meu mais 

profundo, através da arte.” 

 

 

                                                           
44

 Esta sua obra, posteriormente, participou de duas exposições individuais em espaços consagrados 

no meio artístico. 
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Imagem 25: “Sonho” 

 

Acervo da arteterapeuta participante Ɣ 

 

Descrição da imagem: 

• Técnica mista: tintura em papel especial, aplicação de filó (bordado) e seda 

(costura). 

• Materiais: papel especial (adquirido em um lote, resíduo do incêndio da Casa 

Cruz), tinta acrílica, filó, seda amarela, linhas e agulha. 

•  Processo: feita em 2 momentos: jogou tinta vermelha sobre o papel, 

emergindo figuras espontâneas com o seu deslizamento, deixou a produção 

um tempo guardada e a completou após um sonho. 

• Cores predominantes: múltiplas e misturadas – lilás, amarelo, azul e verde. 

 

O simbolismo atribuído a esta produção imagética por sua autora foi a da jornada 

e travessia ao Sagrado Feminino: 

 

- “Foi uma sincronicidade, pois quando a tinta vermelha escorreu formou uma 

imagem feminina .” 
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 A arteterapeuta tinha o hábito de incluir em suas produções o fator 

espontâneo / “casualidade”, isto é, iniciava muitos de seus trabalhos jogando certa 

quantidade de tinta sobre o suporte, deixando que esta escorresse formando no 

trajeto formas, figuras e imagens. Na imagem em questão, quando jogou tinta 

vermelha no papel especial que usou como suporte, surgiu uma figura, identificada 

por ela como feminina. A mesma não foi trabalhada logo em seguida, ficou guardada 

para que alguma situação posterior acionasse a inspiração para continuá-la. 

Passou-se um tempo e, então, após um sonho significativo que teve, a arteterapeuta 

retornou à composição da imagem. 

 O sonho teve um enredo denso, que será aqui sintetizado, ainda que possa  

empobrecer a riqueza da trama narrada. Neste sonho, a arteterapeuta percebeu-se 

em situação de fuga, que a fez fazer uma travessia por muitos ambientes, até que 

chegou a uma sala de aparência arquitetônica medieval, onde estavam muitos livros 

havendo um fogo aceso numa fornalha. Em seguida, viu-se numa estrada, na qual 

passou um homem, que lhe pareceu ser “um mensageiro de si própria”. Na 

entrevista, a arteterapeuta trouxe algumas possibilidades de leitura desta sua 

vivência onírica. A conexão com o sagrado, que havia mencionado ao explicar a 

razão da escolha da imagem, pareceu-lhe ter acontecido justo quando o seu olhar 

encontrou a face do homem que passou por ela na estrada. Na “integração da sua 

ânima ao animus” pode perceber o poder criativo que a habitava.  

 

_”Eu sonho muito e quando tive um maior contato com a abordagem 

junguiana, foi uma grande identificação.” 

 

 Na sua jornada, os arteterapeutas vão conquistando seus próprios “símbolos 

de poder”, pedra de toque fundamental ao seu trabalho como cuidador/a. “As 

imagens do mito são reflexos das potencialidades espirituais de cada um de nós . Ao 

contemplá-las, evocamos os seus poderes em nossas próprias vidas” (CAMPBELL, 

2011, p.217). 
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Imagem 26: “Coroa” 

 

Acervo da arteterapeuta participante Ɣ 

 

Descrição da imagem: 

• Técnica mista: pintura e monotipia. 

• Materiais: papel mata borrão, rolinho para pintura e tinta acrílica.  

• Processo: jogou tinta amarela no mata borrão e concluiu com monotipia. 

Utilizou também o fator espontâneo / “casualidade” nesta produção. 

• Cores predominantes: amarelo, verde e outras misturadas. 

 

Esta produção imagética foi realizada imediatamente a uma vivência negativa 

que havia suscitado nela sentimentos de indignação e raiva. A imagem da “coroa de 

espinho” aplacou sua raiva, transformando sua emoção em arte. 

Foi preciso externalizar aquela energia “yang feroz” que sentiu pela situação 

inusitada e desagradável a qual foi exposta. Através da produção da imagem, pode 

reencontrar o eixo para prosseguir e retomar o rumo daquele dia.  

A coroa de espinhos tem forte conotação punitiva; porém na tradição católica 

pode também significar perseverança no caminho. Segundo a mitologia cristã, 

quando rumava para a crucificação, coroado com um ramo de espinho, Jesus seguiu 

sustentado por sua dignidade.  
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A imagem para a sua autora, adquiriu o sentido de um “cristal”, que possibilita a 

observação de muitos pontos, irradiando luz.     

 Neste contexto, seria adequado interrogar se o processo de produção 

imagética e a própria imagem em si tornaram-se o bálsamo preciso para cuidar da 

ferida aberta pela aquela pedra no caminho? A própria autora da imagem responde: 

 
- “Olhando daqui, neste momento, acho que esta imagem é bem arte.” 

 

 É bom acrescentar que para esta arteterapeuta, a arte é como um portal para 

a potência do existir. 

 

4.4 - ARTETERAPEUTA δ 

 
Feminino, 61anos, psicomotricista, professora de yoga, poeta, artista plástica, 

contadora de história e coordenadora de grupos criativos e de rodas de mulheres e 

homens. Tinha concluído a formação arteterapêutica quinze anos antes. 

 
_ “Desde criança gosto de desenhar , como artista preciso sentir o meu traço. 

O contato com a cor é algo muito terapêutico para mim. No meu trabalho com 

grupos de mulheres, a criatividade e a arte revelam-se como recursos terapêuticos 

de empoderamento – construir junto com elas a capacidade de reinventar a vida. A 

formação em Arteterapia veio compor esta sinfonia”. 

 
Imagem 27: “Momentos de amor” 

 

Acervo da arteterapeuta participante δ 
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  Descrição da imagem: 

• Técnica: desenho. 

• Materiais: O suporte é uma página de um caderno artesanal feito por uma 

família humilde da Índia. Os traçados foram feitos com lápis de cor.  

• Processo: em comunhão com a organicidade do material do suporte, o 

traçado do desenho é tênue, chegando a perder o contorno e algumas partes. 

• Cores predominantes: há uma transparência significativa na imagem. Um ou 

outro traço delicado no perfil feminino deitado traceja cor carmim opaca e azul 

nas letras da escrita do verso. 

 

O desenho que ilustra um poema de sua autoria, compõe a série de 12 poemas e 

imagens do caderno intitulado “Momentos de amor”, que foi confeccionado em 

2008/2009, inspirado no reencontro com uma relação amorosa antiga.  

 

_” [...] quando reencontrei alguém muito importante e a vida me deu a chance de 

fechar um ciclo, dar um laço, dar um futuro de presente ao meu passado. São 

poemas que tocam no tema do encontro amoroso redimensionado pelo tempo.” 

 

A arteterapeuta comentou na entrevista da importância da corporeidade para a 

vitalidade da expressão. Tomou o “corpo acordado” como um símbolo que o 

processo terapêutico deveria também trabalhar. Cada fase da vida traz elementos 

diferentes na relação das pessoas com seus corpos. Para as mulheres, esta questão 

se coloca de forma contundente. Ciclos se processam no corpo feminino. Na 

maturidade, constituir intensidade e tranquilidade nos processos internos certamente 

não está descolado da questão somática. A introspecção, a expressão e o 

desenvolvimento da sensibilidade passam também pelos sentidos do corpo. 

 

- “Corporeidade: a busca de restaurar a relação complexa com meu corpo.” 
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Imagem 28: “Donzela sem mãos” 

 

Acervo da arteterapeuta participante δ 

 

 

Descrição da imagem: 

• Técnica mista: desenho, pintura e bordado. 

• Materiais: O suporte é um tecido de lona preparado com uma técnica 

processada pela própria arteterapeuta, lápis aquarelado, tinta acrílica, linhas 

para bordado, agulha e tesoura. 

• Processo: o contorno do desenho foi feito com lápis aquarelado, sendo 

preenchido por tinta acrílica aguada e para dar volume e “vida” algumas 

partes do desenho também receberam pontos bordados. 

• Cores predominantes: fundo azul claro, figura alva de mulher, com negros 

cabelos e em volta folhagens verdes e flores em carmim e laranja. 

 

A Donzela sem mãos é um conto de fadas, atribuído aos Irmãos Grimm, porém 

tendo similares em diversas culturas. Foi analisado pela Clarissa Pinkola Estés, 

psicanalista americana junguiana, na coletânea  – Mulheres que correm com os 

lobos. A leitura repetida deste livro ajuda a arteterapeuta “a lidar com angústias, 

inseguranças, rupturas que emergem no dia a dia”. Para ela, esta história foi como 

um bálsamo, apaziguando as fissuras provocadas pela condição feminina em uma 
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sociedade que não é tão gentil para com as mulheres. Temática que frequentemente 

emerge nos ciclos de mulheres que a arteterapeuta facilita, utilizando técnicas 

artísticas diversificadas para acolhimento, expressividade e emancipação de 

processos de sofrimento e repressão simbólica, presentes na vida de muitas que 

chegam ao grupo. 

O conto referido narra a saga de uma mulher na iniciação para sua entrada na 

floresta subterrânea através do rito da resistência. Pinkola Estés identifica no conto, 

estágios alquímicos que vão se completando ao longo da narrativa.  

Um pai faz inadvertidamente um pacto com o Diabo por uma vida com riquezas, 

quando descobre que estava na realidade vendendo a sua própria filha. Ainda para 

maior infortúnio desta, por não conseguir se aproximar da donzela, o diabo ordena 

ao pai que cortasse as mãos de sua filha, cujo desígnio foi cumprido. Ainda que 

mutilada, um espírito protetor a defendeu do Diabo, que muito contrariado desistiu 

do seu intento. Daí, seguem se desventuras da moça, que deixa sua vida junto aos 

seus pais e adentra a floresta; sem mãos vai aos poucos descobrindo formas de 

sobreviver. Após ter furtado uma fruta da horta real, ao invés de se punida pelo rei, 

este acaba se compadecendo de sua situação e casa-se com ela.  O rei manda 

fazer um par de próteses de prata para serem as mãos perdidas da donzela.  

Precisa partir para uma guerra em um reino distante e pede que sua mãe cuide da 

jovem rainha gestante e mande avisá-lo quando seu filho nascer. Assim foi feito. 

Porém, o mensageiro enviado adormeceu às margens do rio, no caminho de ida, e o 

Diabo saiu de trás de uma árvore e trocou a mensagem por uma que dizia que a 

rainha havia dado à luz uma criança que era metade cachorro. O rei ficou horrizado 

com a notícia, mas, mesmo assim, mandou de volta uma carta recomendando que 

amassem a rainha e que cuidassem dela. Mais uma vez no retorno para o castelo, o 

mensageiro adormece no caminho e o Diabo troca a mensagem por uma ordem 

para matar a rainha e a  criança. A velha mãe ficou abalada com a ordem e mais 

uma vez envia um mensageiro para ter confirmação do que recebera. Várias vezes 

isto sucedeu, a ida de mensageiro e a adulteração das ordens pelo Diabo, que cada  

vez emitia sentenças mais cruéis para a jovem rainha e seu rebento.  Por fim, a 

velha mãe do rei sacrificou uma corça, arrancou sua língua e olhos e os enviou ao 

rei como se fosse os restos da rainha. A velha monarca ajudou a jovem a atar o 

bebê junto ao peito e, cobrindo-o com véu, disse que ela precisava fugir para salvar 

sua vida. Ao vagar por uma floresta maior e mais selvagem ainda, novamente a 
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donzela recebe ajuda do espírito de antes, sendo levada a uma estalagem 

acolhedora. Lá, a rainha ficou sete anos, se sentia feliz com sua criança e com sua 

vida e aos poucos suas mãos foram voltando. Quando voltou da guerra, o rei ao 

ouvir a terrível história, teve enorme sofrimento e sua mãe então contou-lhe que não 

havia sacrificado a rainha e seu neto, mas ajudado para que eles fugissem para a 

floresta.  O rei os procurou na floresta por sete anos a fio, sem beber e sem comer. 

Finalmente chegou à estalagem mantida pelo povo da floresta. Adormeceu sob 

influência do bom espírito protetor da rainha e ao despertar, ele encontrou uma linda 

mulher e uma bela criança que o contemplavam. O rei custou a acreditar que 

aqueles eram os que tanto procurava, a mulher que o observava tinha mãos. Os 

anfitriões da estalagem trouxeram como prova as mãos de pratas e desse dia em 

diante ao retornar para o reinado a família multiplicou-se e viveram tempos muito 

felizes 45.  

Na Pedagogia Waldorf46, com a qual a arteterapeuta tem afinidade, os contos de 

fadas e os trabalhos manuais são recursos fundamentais adotados nas escolas 

antroposóficas na educação de crianças e jovens, visando o desenvolvimento 

integrado do humano. 

A fala da arteterapeuta, recortada da sua entrevista, pode alinhavar os sentidos 

que tiveram a produção desta imagem ao longo de sua jornada como arteterapeuta:  

 

_ “Fala da capacidade da mulher lidar com as mutilações impostas e com a 

capacidade de regeneração da força criativa das mãos. Sou defensora dos trabalhos 

manuais, da caligrafia, do bordado, da tecelagem...acredito na vida feita à mão. 

Muito valor é criado pelas mãos! Sempre sinto que preciso reativar minhas 

atividades manuais, escrever a mão, pintar, bordar, tecer, lidar com tecidos, linhas, 

fios...meu sonho é ter um ateliê em produção permanente... ”  

 

                                                           
45

 O conto foi sintetizado a partir da leitura dos escritos de Clarissa Pínkola Estés (1994, p.478).    

46
 A Pedagogia Waldorf é uma das vertentes, junto com a medicina antroposófica e a agricultura 

biodinâmica do trabalho de Rudolf Steiner, filósofo, educador e artista. Introduzida em 1919, em 
Estugarda, Alemanha, esta pedagogia tem como principais características o  desenvolvimento do ser 
humano. Para atingir a formação do ser humano, a pedagogia atua no desenvolvimento físico, 
anímico e espiritual do aluno, incentivando o querer (agir) por meio de atividades corpóreas, lúdicas e 
criativas das crianças.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina_antropos%C3%B3fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura_biodin%C3%A2mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura_biodin%C3%A2mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estugarda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
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Imagem 29: “Bom dia!” 

 

Acervo da arteterapeuta participante δ 

 

Descrição da imagem: 

• Técnica mista: pintura. 

• Materiais: O suporte é um tecido de lona preparado com uma técnica 

processada pela própria arteterapeuta, tinta acrílica e pincéis. 

•  Processo: com o intuito de se soltar mais, a arteterapeuta utilizou tinta 

acrílica aguada, com pinceladas fortes alternadas com pinceladas delicadas 

no desenho dos detalhes. Há uma sensação de ondulação nas figuras 

desenhadas em sintonia vibracional com os mantras dedilhados na citara. 

• Cores predominantes: fundo azul zuarte, a cor “de jambo” na pele da figura 

feminina com negros cabelos. O rosa e o carmim no adorno da cabeça e no 

instrumento musical acentuam a feminilidade da imagem. 

 

Para a arteterapeuta, a imagem a conectava à  energia criativa da arte 

através da deusa hinduísta da sabedoria e esposa de Brahma (força criadora do 

universo), Saraswati. Protetora dos artesãos, pintores, músicos, atores, escritores 

e artistas em geral, a divindade indiana é saudada em rituais perfumados e 

alegres.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artista
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Nesta imagem, produzida em 2009, a arteterapeuta buscou um contato 

consigo mesma, para estar despida de todos subterfúgios e complicações 

desnecessárias. Escolheu a imagem da nudez feminina para evocar a 

sensibilidade e a honestidade perante a vida. Começar a jornada de um dia 

cantando mantra ou outra melodia, tocando um instrumento musical e dançando 

é alimentar o espírito, a  mente e o corpo com energia curativa. Vocalizar bom 

dia, com o coração vibrante, também é um ótimo bálsamo medicinal.    

 

- “Saraswati é o símbolo que eu me remeto nos meus momentos de treva.” 

- “Quem canta seus males espanta.”  

 

5.5 – OS SENTIDOS EMERGENTES DO CUIDAR 

 

Após o mergulho nas imagens e nas narrativas de quatro arteterapeutas 

participantes da pesquisa, buscou-se mapear a emergência de sentidos do cuidado. 

Importante perceber, que as imagens escolhidas sempre vieram acompanhadas por 

um enredo narrado pelos autores que não se encerrava na própria imagem. Os 

enredos vão sendo tecidos ao longo de uma caminhada na qual os sentidos de ser 

cuidador/a se atualizam passo a passo no processo de individuação do/a próprio 

arteterapeuta. 

Foram narrativas coletadas sobre os sentidos do cuidado na pesquisa junto aos 

quatro terapeutas participantes: cuidar de mim (si); cuidar do outro; cuidar do setting 

terapêutico; cuidar da integralidade; promover cuidado; sensibilidade para o outro; 

respeito; prestar atenção; estar a serviço do outro; estar bem para cuidar; 

familiaridade com a interioridade; cuidar com criatividade. 

 

_  “O terapeuta é seu próprio instrumento de trabalho e quanto mais afinado, 

quanto mais se conhecer, melhor serão as condições de realizar seu cuidado, entre 

sombras e luzes” (Arteterapeuta α). 
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Imagem 30: Os sentidos emergentes do cuidado 

 

Acervo da autora 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Imagem 31: Percaminho 

 

Acervo pessoal da autora. 

 

 

 A trajetória deste trabalho foi uma profunda e significativa vivência na própria 

jornada de vir a ser arteterapeuta dessa autora aprendiz. Nos três meses que se 

sucederam, debruçada em livros, artigos, periódicos, apontamentos das sessões 

com a orientadora, anotações do diário de campo (entrevistas), itinerários de 

navegação/pesquisa na rede virtual da internet e principalmente nas belas e fortes 

imagens cedidas pelos arteterapeutas participantes, foi percebendo que um 

processo singular também se dava em dimensões profundas de seu ser. 

 Olhar para si e atualizar narrativas de sua caminhada na vida e no encontro 

com a Arteterapia requereu estar sendo cuidada. No movimento para ser uma 

cuidadora que tem a arte como dispositivo terapêutico foi fundamental estar também 

em processo terapêutico, cujo terapeuta proporcionou oportunidades expressivas 

criativas no setting no sentido da integração corpo, mente, coração e “alma”.     

 Combateu dragões, regou os sete vasos de violetas dispostos no batente de 

sua janela, bordou estandartes, participou de rodas de mulheres (nas quais os 

homens eram benvindos), tentou escutar sua xamã de dentro e foi produzindo 
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imagens a partir dos pensamentos, sentimentos, sentidos e intuições que emergiram 

nesta travessia.  

 

       Imagem 32: Rosa dos ventos                                            Imagem 33: Céu, terra e mar                                    

                   

             Acervo pessoal da autora                                              Acervo pessoal da autora  

                                                         

     Imagem 34: Mandala bordada                                               Imagem 35: Cinco elementos 

                            

            Acervo pessoal da autora                                                    Acervo pessoal da autora           

 

Imagem 36: Pétala e Arquétipo                                

 

Acervo pessoal da autora 
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      Imagem 37: Lança Flor                                                      Imagem 38: Gorjeia Ciranda       

                                       

     Acervo pessoal da autora                                                       Acervo pessoal da autora 

         

 

A alquimia da tessitura desta monografia foi aos poucos tomando forma, 

ganhando cores e constituindo sua singularidade. Processo ao mesmo tempo 

solitário (interiorização), mas somente possível por contar com uma rede de 

sustentação, constituída a cada encontro, com a orientadora, com os professores e 

companheiros da formação, com as pessoas do convívio cotidiano e com outras que 

mesmo sem permanência continuada, deixaram suas impressões nos caminhos 

tomados.  

 
Esta monografia buscou contribuir no sentido da formação permanente de 

arteterapeutas que alimentem conexões com suas expressividades artísticas, linha 

de fuga fundamental para evitarem a absolutização da “clinificação” nos seus 

trabalhos.  Para tal, é vital que arteterapeutas se deixem ser cutucados pela 

curiosidade do autoconhecimento. Ao serem pesquisadores de si e de seus 

processos de trabalho, os arteterapeutas lançam uma sonda investigativa ao oceano 

de suas imagens internas. Desbravar águas profundas, ancorar em territórios não 

tão firmes, observar e sentir o movimento da maré, são alguns dos motes imagéticos 

que emergem. 
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Imagem 39: Âncora 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 

Para registrar suas aventuras no desbravamento do inconsciente, os 

arteterapeutas precisam compor seus diários de campo / portfólios (MENEZES, 

2013).  É neste trabalho de pesquisa de sua própria expressividade que 

arteterapeutas se fortalecem e se abrem à produção imagética de quem cuidam.  

Com intuito de amplificar seu repertório de cuidar com arte é desejável que, 

conjuntamente ao processo auto investigativo, os arteterapeutas participem de 

fóruns de intercâmbio (redes virtuais/presenciais para compartilhamentos de 

experiências e eventos acadêmicos/artísticos), grupos colaborativos de estudo e 

pesquisa sobre produção imagética.  

Ser cuidador é também cuidar de si, sendo recomendável que arteterapeutas 

estejam, senão sempre, mas periodicamente, em processo terapêutico. A leitura de 

suas produções imagéticas no processo de “individuação” pode ser muito 

enriquecida através do olhar terapêutico de outros profissionais da área.     

É nesta trama de delicadeza (anima) e robustez (animus) que arteterapeutas 

vão se constituindo seres cuidadores. As imagens corporificam poder, através delas, 

os arteterapeutas colhem seu talismã de cuidadores, que os guiará, ainda que por 
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entre brumas. O cuidado que os arteterapeutas promovem se dá na interface com o 

processo de produção imagética de quem ele está cuidando, com suas próprias 

produções.  

 
 

         Imagem 40: Anima e Animus                                               Imagem 41: Ela e ele 

               
            Acervo pessoal da autora                                               Acervo pessoal da autora    

 

 
 

Imagem 42: Anjos e travessos 

 

                                                           Acervo pessoal da autora 
 



85 
 

 “O cuidado é um acontecimento autopoético”47 (MERHY, 2013, p.180); é no 

encontro com o outro (os de dentro e os de fora) que se produz potência de vida. O 

fluxo da vida se renova no movimento de transformação, o que incluí 

descontinuidades, novos horizontes, releituras e narrativas desdobradas .   

A jornada de ser e vir a ser de cada arteterapeuta é singular e certamente se 

fortalece quando os sentidos do seu cuidar são permanentemente sondados e 

criados com arte.                        

 

Imagem 43 – Um herói de nosso tempo
48

 

 

Acervo pessoal da autora                                          

                                                           
47

 Autopoiese expressa “ um movimento que tem que construir o sentido de um viver, de modo 

contínuo, senão a sua característica de ser vivo se extingue. Tem a força de representar o movimento 
da vida que produz vida” (MERHY, 2013, p.180). 
48

 Um herói de nosso tempo é o título traduzido de uma coprodução cinematográfica 
belga/francesa/israelita/italiana de 2005, com direção de Radu Mihaileanu e roteiro do mesmo e 
Alain-Michel Blanc. Longa metragem que relata o drama do êxodo de 8 mil judeus etíopes (chamados 
“falashas”), em 1984, que fugiam do governo arbitrário de seu país para tentar algum tipo de salvação 
em Israel. Nesta narrativa, o herói é um menino de 8 anos que passa por muitas dificuldades de 
adaptação cultural e descriminação na “terra prometida”, até formar-se um jovem médico que retorna 
aos campos de refugiados na Etiópia para cuidar de seu povo. 
A imagem acima remete-se a uma cena na qual, ainda adolescente, o herói reencontra o poder de 
sua ancestralidade africana caminhando sob o céu estrelado noturno na cidade israelense 
adormecida.  
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Imagem 44: Minha xamã 

 

Para a minha xamã                                                          Acervo da autora

 

Jornada entre dia e noite 

Narrativas e imagens 

Ancestralidade e Cibernética 

Ser, tornar me arteterapeuta 

 

A lança e a flor de liz 

Peito aberto em chama 

Carinho e ninho 

Ferida e Balsamo 

 

Caminho que das imagens brota 

Borda do oceano, leito do rio 

O íngreme da montanha 

O deslize do abismo 

 

Cada passo de uma vez 

Súbito, tudo! 

Ginga, claudica, salta 

Quieta medita 

 

Razão e intuição 

A danação da poesia 

O relicário da prece 

Realidade tecida 

 

 

Minha arte, minha alma 

Meu corpo em movimento 

Coreografia dos sentidos 

Bordando minhas vestes 

 

Broto que madura 

Criativos sonhos  

Com a força da terra  

E a musica das estrelas 

 

Mergulho profundo 

Nos tantos outros de mim 

Nas tantas de mim na outra 

Travessias na vida vivida 

 

A ciranda já dizia 

“Cuidar do outro 

é cuidar de mim”
49

 

                        Rio de Janeiro, ao cair da noite, 02/05/2013 

                        Carla Albuquerque

                                                           
49

 “Cuidar do outro é cuidar de mim” é refrão de uma 

cantiga de autoria do poeta nordestino Ray Lima, do grupo 

Ciranda da Vida, protagonista da Cenopoesia, do 

movimento Escambro que integra a Rede de Educação 

Popular e Saúde”. 
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APÊNDICE 1 

 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Eu,___________________________________________________________, 

abaixo assinado, aceitei o convite de participar na pesquisa SER E DEVIR 

ARTETERAPEUTA: IMAGENS QUE NARRAM INTENSIDADES DA JORNADA, 

que compõe o trabalho final de conclusão da pós graduação lato sensu em 

Arteterapia de Carla Pontes de Albuquerque e, declaro ter pleno conhecimento do 

que se segue: 

 

1. O objetivo da pesquisa: cartografar sentidos que emergem no processo de tornar-se e 

ser arteterapeuta, através de imagens produzidas por arteterapeutas neste percurso e 

as narrativas dos mesmos sobre estas  

2. Receberei resposta ou esclarecimento a qualquer dúvida acerca de assuntos 

relacionados com o objeto da pesquisa. 

3. Tenho a liberdade de retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo. 

4. Obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar minha 

vontade de continuar dele participando. 

5. A pesquisa manterá o caráter oficial das informações relacionando-as com a minha 

privacidade. 

6. Em caso de dúvidas, poderei esclarecê-las com a pesquisadora através do email: 

carlapalbuquerque@gmail.com 

 

 

    Rio de Janeiro, _____de ___________________de 2013 

 

 

 
 

Assinatura do(a) Participante 

 

Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICE 2 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DO ARTETERAPEUTA PARTICIPANTE 

 

I) DADOS PARA CONTEXTUALIZAÇÃO (evitando a identificação nominal) 

 

a) Sexo 

b) Idade 

c) Há quanto tempo fez a formação em Arteterapia? 

d) Como é a relação com a arte na sua vida? 

 

II) SOBRE A IMAGEM ESCOLHIDA 

 

a) Há quanto tempo produziu a imagem em foco? 

b) Porque a escolheu? 

c) Em que contexto esta imagem foi realizada? 

d) O que esta imagem suscitou quando a estava produzindo em relação ao 

seu processo de ser e tornar se arteterapeuta?  

e) Você associou algum simbolismo mais significativo a esta na época de sua 

confecção? 

f) Há alguma relação com o processo de ser e tornar se um cuidador? 

g) Como foi a escolha dos materiais, cores, texturas, dentre outros aspectos 

na elaboração da imagem? 

h) A técnica utilizada na confecção da imagem era familiar para você? 

i) Atualmente esta imagem ganha outros sentidos para você? 

j) Outros comentários relacionados que deseje fazer. 

 

 

 

 

 


