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“A semente de Deus está em todos nós. Sendo-lhe dado um 
lavrador inteligente e esforçado, ele medrará e crescerá para 

tornar-se Deus, de quem é semente; e conseqüentemente, 
seus frutos serão a sua natureza divina. As sementes de 

pêras crescem e se transformam em pereiras, as sementes de 
nozes em nogueiras e a semente de Deus em Deus.” 

 
Mestre Eckhart 

 



  v 

 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo monográfico tem como objetivo descrever aspectos 
relacionados ao feminino quanto ao ciclo da vida vivenciado através da 
gestação, momento de grande transformação e fragilidade psíquica da mulher, 
bem como grande potencial de criatividade. Procura demonstrar a importância 
do vínculo afetivo mãe-bebe para a formação de um ser mais amoroso e 
conclui que a Arteterapia é o caminho para auxiliar as mulheres a vivenciarem 
este período de forma mais tranqüila aliviando seus medos e fantasias, 
fortalecendo o sentimento de pertencer a um grupo que é responsável pela 
condição de gerar e dar continuidade ao mistério que é a vida. 

 

Palavras-chave: Arteterapia, gestação, feminino, vinculo materno, 
criatividade, vida. 
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ABSTRACT 

 

The goal of this study is describing the aspects related to feminine as 
for the cycle of life through the gestation, a moment of great change and 
psychological fragility of the woman as well as great potential of creativity. It 
tries to show the importance of the emotional bond be tween mother and baby 
for the formation of a loving bring and it concludes that the art therapy is the 
way to helps women to live this period calmly relieving their fears and fantasies, 
strengthening the feeling of bring part of a group which is responsible for the 
condition of creating and giving continuity to the mystery that life is.   

 

Key-words: Art therapy, gestation, feminine, mother bond, creativity, life.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho nasceu do desejo de levar para as mulheres gestantes a 

possibilidade de viverem este período tão especial de forma mais saudável e 

tranqüila, e do desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre a questão do 

feminino, sendo responsável pela continuidade da vida.  

Neste sentido, se propõe a descrever aspectos do feminino, sob a ótica 

do subjetivo, que de uma forma cíclica se revela repetindo o mistério que é o 

ato de gerar uma nova vida tendo a Arteterapia, de base Junguiana, como 

suporte para resgatar a força da mulher, auxiliando-a neste período de 

sentimentos dúbios. 

Considera a gestação e o ato de parir como algo que possibilita a 

perpetuação da espécie, sendo este, um dos grandes mistérios da vida. As 

mulheres de uma forma geral quando se encontram gestando sentem-se 

diferentes, seu corpo muda, ficam mais sensíveis e emocionalmente são 

acometidas de sentimentos dúbios, por vezes não tem ninguém ao redor que 

possam compartilhar o que estão vivenciando e que possam sentir-se 

compreendidas, aliviando seus medos e ansiedades. O pré-natal na maioria 

das vezes é feito de forma clínica e mecânica, seguindo um padrão, 
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principalmente em Postos de Saúde onde a demanda é grande, não existindo 

um espaço propício para a gestante vivenciar, perceber e expressar o que está 

se passando no interior de seu ser. 

Foram utilizados os pressupostos metodológicos de modelos 

bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um documento que procurasse 

mostrar a importância de se refletir sobre o ciclo da vida – aspecto direcionado 

a gestação ligada ao feminino – e as conseqüências ao nível de transformação 

psicofísicas. Tendo a Arteterapia como caminho para auxiliar neste período. 

A metodologia empregada buscou atender os seguintes questionamentos: 

a - Proporcionar condições de reflexão sobre a natureza feminina e da 

maternidade. 

b - Promover a percepção sobre expressão e a compreensão das 

sensações, sentimentos e emoções conscientes e inconscientes a 

respeito da gestação e maternidade. 

c - Observar experiências e relatos sobre a relação mãe - bebe tornando 

o vínculo afetivo, símbolo de confiança e união. 

d - Comprovar através da vivência das gestantes em Arteterapia o suporte 

necessário para passar por este período de forma mais tranqüila se 

empoderando de um novo papel em sua vida – o de MÃE. 

Desta forma, o primeiro capítulo apresenta o referencial teórico 

selecionado para subsidiar o desenvolvimento da pesquisa em foco. Ele foi 

organizado em quatro seções que estão diretamente ligadas ao objetivo e as 

questões levantadas no capitulo anterior. Na primeira seção serão 

apresentadas algumas discussões referentes à gestação, visando demonstrar 
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especificidades deste período vivenciado pela mulher. Na segunda serão 

apresentadas observações relativas a questões subjetivas da mulher nesta 

fase. Na seção seguinte serão abordados aspectos relativos ao gênero 

feminino. Na última, serão demonstradas as importâncias do inicio de um 

relacionamento entre mãe e filho como expressão de afeto, símbolo de 

confiança e união. 

O segundo capítulo apresenta a Arteterapia como um dos caminhos para 

o resgate da força feminina. Apresenta  os fundamentos teóricos Junguianos,  

relatando dois mitos como exemplos da força simbólica e, como casuística, 

relata encontros desenvolvidos em estágio supervisionado.  

A conclusão, aponta para o fato de que, diante deste contexto, a autora 

credita que a Arteterapia  poderá auxiliar as gestantes criando um território 

sagrado de expressão, um espaço acolhedor de autodescoberta e 

fortalecimento do eixo ego-self.  
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“Em qualquer parte da terra, um homem e uma 
mulher estarão sempre presentes; plantando amor, 
recriando a vida, recomeçando o mundo” 
 

(Cora Coralina) 

 



  5 

 

 

 

CAPÍTULO 1                                                                                      

GERANDO UMA NOVA VIDA 

 

1.1 Gestação e Processo Criativo  

 

A gestação é uma fase em que a mulher vivencia de forma muito singular 

e subjetiva, uma grande transformação. É um período de mudanças 

biopsicossocial e  por conseguinte aparecem conflitos principalmente na esfera 

psicológica. 

Esta é uma fase em que o território da criatividade está borbulhando, pois 

a gravidez não acontece só na barriga, isto é, a psique também esta gestando, 

emoções, fantasias, lembranças.  

Psique é a “totalidade de todos os processos psíquico consciente e 

inconsciente” (BELLO, 1994, p. 233). Citando Jung, a referida autora afirma 

que a psique é uma estrutura auto-reguladora, que funciona equilibrando 

tensões opostas para crescimento e transformação. Um grau de evolução em 

direção a autoconsciência e realização do potencial original inconsciente está 

embutido em todos os processos psíquicos.  

A humanidade registra, desde os primórdios, acontecimentos aos quais 

atribui valor. Jung acreditou que a psique humana é formada por vivências 

pessoais e por experiências adquiridas filogeneticamente e incorporada à 
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espécie humana ao longo de milhões de anos na terra. Às vivências pessoais 

denominou inconsciente pessoal, às demais, inconsciente coletivo. Dessa 

forma, o inconsciente pessoal corresponde a restos e lembranças de nosso 

passado soterrado pelo esquecimento; e o inconsciente coletivo, a essas forças 

da natureza que agem sobre nós e que percebemos apenas indiretamente 

através de imagens e comportamentos arquetípicos.  

A psique humana é essencialmente a mesma em todo o 
mundo. A psique é a experiência interior do corpo humano, que 
é essencialmente o mesmo para todos os seres humanos, com 
os mesmos órgãos, os mesmos instintos, os mesmos impulsos, 
os mesmos conflitos, os mesmos medos. A partir desse solo 
comum, constitui-se o que Jung chama de arquétipos, que são 
idéias em comum dos mitos.  (Campbell 1987, p. 53). 

 

É necessário compreender como se constrói o processo criativo na alma 

feminina e qual seu suporte adaptativo durante a gestação, conforme nos 

coloca Monteiro (2006):  

a gravidez se caracteriza por uma alteração na identidade da 
mulher, ela não se reconhece mais - principalmente no caso da 
primigesta, ocorre um deslocamento do eixo das atenções, 
antes voltadas mais para o meio externo. A relação com seu 
corpo seu sentido físico, no transcurso dos dias, na contagem 
das semanas de gestação a convidará a construir uma nova 
biografia de si. É um momento de profunda transformação tanto 
no nível físico quanto no nível emocional.                               

 

O corpo muda tanto que às vezes a mulher não se reconhece nele, a 

barriga vai crescendo, porém não impede de seguir a vida e ser mulher. São 

sentidas tantas coisas diferentes, sentimentos dúbios (ambivalência afetiva), 

ora sente-se fraca e com medo, ora sente-se forte e orgulhosa um misto de 

sentimentos invade neste período a mulher. Este corpo apresenta conteúdos, 

estruturas psicológicas, sociológicas e culturais que serão vividas durante este 

processo gestacional. 
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A mulher deve estar empenhada em descobrir as adaptações e o 

amadurecimento psicofísico passo a passo. A gravidez assim como o parto é 

um acontecimento da esfera biopsicossocial e o inconsciente responde a 

ambos com informações arquetípicas, constelando principalmente o arquétipo 

materno. 

BELLO (2003) declara que “os arquétipos são padrões universais 

que existem na psique de todos os seres humanos”. Baseado em  Jung 

prossegue definindo-os como imagens primordiais peculiares à espécie como 

um todo. Talvez sua origem coincida com a criação de nossa espécie, ”porque 

elas são as estruturas psíquicas que organizam o pensamento humano: amor, 

sexo, mãe, pai, guerra, criação, prazer, morte, o princípio masculino e feminino 

todos são exemplos de arquétipos”. (p. 33). 

CAMPBELL (1987), descreve arquétipos como sendo idéias 

elementares, que poderiam ser chamadas de idéias de base e cita Jung 

referindo-se a essas idéias como arquétipos do inconsciente, significando que 

vem de baixo. “Em todo mundo em diferentes épocas da história humana, 

esses arquétipos aparecem sob diferentes roupagens decorrente do ambiente 

e das condições históricas”. (p.54). 

JUNG apud VON FRANZ (1964), analisando a função dos 

arquétipos relata que “os arquétipos são capazes de agir em nossa mente 

como forças criadoras ou destruidoras quando estas mesmas idéias se 

consolidam em preconceitos conscientes que impossibilitarão  futuras 

descobertas”. (p.304). 

Relata ainda que “os arquétipos são, assim, dotados de iniciativa 

própria e também de uma energia especifica que lhes é peculiar (...) os 
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arquétipos criam mitos, religiões e filosofias que influenciam e caracterizam 

nações e épocas inteiras”. (JUNG apud VON FRANZ, 1964, p.304). 

 De acordo com MONTEIRO (2006), o materno é um aspecto do 

arquétipo feminino que pode ser desenvolvido com mais intensidade a partir de 

uma experiência de maternidade:  

Sob influência do arquétipo materno, dentro deste casulo, 
a mulher passa pela transformação de menina a moça, de 
mulher à mãe. Da condição de ser gerada para geradora. 
Acessa a fonte criadora que no seu corpo tem como endereço 
seu útero grávido.. A consciência deste aspecto materno traz à 
sua vida psíquica um acréscimo do elemento Eros – está 
contido em Eros a capacidade de se relacionar, de estabelecer 
laços afetivos, e tem seu centro no coração. Coração e útero, 
dois órgãos que atuam juntos neste processo.  

 

Visto de todas as formas, a natureza se manifesta exuberante no rico 

material simbólico que pode ser explorado, decifrado e traduzido em imagens 

plásticas. Vivido como uma iniciação feminina, a gravidez pode ser o primeiro 

olhar que a mulher dá para Si - mesma, para seu mundo interno, para sua 

alma, onde encontra o movimento ondulante formador da vida da qual ela 

participa. 

WAIBLINGER (1986) comenta que “o feminino é tecelã e redentora. Isso 

toda mulher sente em relação a si própria. Assim que ela sabe que está 

grávida, ela se apressa a fazer crochê, a tricotar ou a costurar a primeira peça 

de roupa para o seu nenê” (p.37).  Mesmo as mulheres que estão na 

companhia de outra grávida, a avó, as tias ou as amigas, sentem a força deste 

evento arquetípico e iniciam trabalhos manuais para o filho que está para 

chegar. Isso acontece em todos os tempos e em todas as culturas. 

VON FRANZ (1964) assinalou que a mente humana tem sua história 

própria e a psique retém muitos traços dos estágios anteriores de sua 
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evolução. Mais ainda, os conteúdos do inconsciente exercem sobre a psique 

uma influência formativa. Podemos conscientemente ignorar sua existência, 

mas inconscientemente reagimos a eles, assim como as formas simbólicas – 

incluindo os sonhos - através dos quais se expressam. 

É desta forma que o tempo segue adiante, pois assim é o destino, o 

eterno vai e vem, que tem na grande força do feminino, da mãe doadora, a 

fertilidade da vida.  

Sempre de novo ela gera a sua criança, infatigavelmente, ciclo após ciclo, 

como já sabemos, há milhões de anos. 

Este é o segredo da alma, que as pessoas do tempo antigo descobriram 

na mutação da lua.  

Waiblinger (1986),  nos diz que quando é gerada a criança, ela é filha do 

amor.  

Como quer que isso tenha acontecido, uma faísca da chama 
do amor precisou ter sido acesa no coração da mulher que 
concebeu seu filho, caso contrário ele não iria crescer durante 
os nove meses na sua barriga. Ela acredita que o amor é uma 
força da Natureza que inesgotavelmente, sempre se impõe, 
não importa quão adversas possam ser as circunstâncias 
externas de vida. (p.35) 

 

VON FRANZ (1964) nos dá um exemplo ainda mais surpreendente e que 

deve ser familiar a todos os que nasceram numa Sociedade Cristã. No Natal, 

manifestamos a emoção íntima que nos desperta o nascimento mitológico de 

uma criança semidivina. Sem o saber, sofremos a influência do simbolismo do 

renascimento. 

O Natal simboliza a vinda da Consciência Cósmica; é o 
arquétipo da verdadeira experiência. Sua belíssima historia 
brota da esperança eterna. Por sua vez a história do Natal cria 
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fé e desperta amor na autoconsciência da individualidade, que 
colhe da fonte interior da alma a força do amor do próprio 
Deus. (Taliaferro, 2003, p.21) 

  

A possibilidade de ampliação da consciência feminina na maternidade 

está relacionada com a discriminação e percepção de sua participação no 

processo criativo. Como afirma SARMENTO (2006) pesquisando Galbach que 

aponta “o mistério, o simbólico, é o que transcende a estreiteza da consciência 

pessoal. Perceber a gravidez e o nascimento como símbolos enriquece e 

promove crescimento, abrindo o feminino para uma religação com sua base 

feminina vital mais profunda”. Continua o mesmo autor descrevendo a respeito 

do conceito de símbolo feito por Jung, dizendo que “pode ser resumida como 

se referindo a melhor formulação possível de um conteúdo psíquico 

relativamente desconhecido que não pode ser compreendido pela consciência”.  

Essa ampliação da consciência através da integração de conteúdos 

inconscientes não se trata de uma conscientização verbalizada e racionalizada 

da vivência da maternidade, ao contrário é algo que acontece em silêncio, para 

que haja discriminação e percepção. 

Preparando-se com o aspecto exterior de sua experiência 
de maternidade a mulher, pode ter vários filhos, várias 
gestações e mesmo assim, permanecer inconsciente do 
significado mais profundo do evento que está ocorrendo nela, 
que um ato de criação está ocorrendo através dela (...), por 
outro lado também uma atitude pode apagar qualquer 
compreensão de um significado mais profundo (Galbach, 1995, 
p.48). 

 

É necessário que a mulher realize algo mais que se adaptar às 

necessidades da criança, para experimentar o significado da maternidade e 

tornar-se conscientemente de si mesma como mulher e como mãe: 
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Num plano mais subjetivo, o significado de gestar e dar à luz 
uma criança é mais profundo que a criança física. Ao entregar 
seu corpo e seu ser para deixar a vida se criar e ser revivida 
através dela não se atendo somente às limitações e 
desconfortos que a gravidez trás, a mulher pode experimentar 
uma fase totalmente nova de consciência. É como se a mãe 
mesma fosse reproduzida através da experiência da 
maternidade e assumisse uma imortalidade simbólica na qual a 
criança física que ela dá à luz, pode ser um símbolo de um 
novo self, recriado através do ato pelo qual ela realizou sua 
própria natureza. Ao nascimento de um filho externo 
acompanha-se o nascimento de um filho interno. (Harding  
Apud Sarmento, 2006). 

 

Pensando em processo criativo vivenciado de forma simbólica podemos 

dizer que a mulher grávida nos sonhos compartilha do mesmo ambiente da 

pequena vida contida em seu útero. Sem distinção: quem é a mãe quem é o 

filho. É o sonho da mãe ou é o sonho do filho sonhado pela mãe. Um estado de 

participação mística, uma experiência de conjunção psicofísica entre a mulher 

grávida e seu bebe intra-útero, de proporção inigualável que merece nossa 

atenção. 

 

1.1.1. Concepção e Fecundação. 
 

Existe muita complexidade desde o momento da fecundação até o 

nascimento. A partir da união do espermatozóide com o óvulo, muita coisa 

acontece até o feto se tornar um lindo bebe. 

O mistério da vida esta além de toda concepção humana. 
Tudo que conhecemos é limitado pela terminologia dos 
conceitos do ser e não-ser, plural e singular, verdadeiro e falso. 
Sempre pensamos em termos de opostos. Mas Deus, o 
supremo, esta além dos pares de opostos, já contém em si 
tudo. (Campbell, 1987, p. 51).  
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No corpo de uma mulher acontece um processo que é descrito a partir da 

menstruação, pela ação de hormônios produzidos pela glândula hipófise, 

milhares de folículos começam a amadurecer no ovário.  

Por volta do 14ª dia do inicio de um ciclo menstrual 
normal – de 28 dias , apenas um óvulo maduro é liberado de 
um dos ovários, pronto para ser fecundado. Segue adiante 
etapas com este óvulo, captado pela trompa de falópio onde 
sobreviverá, em média, 24 horas. A partir daí o óvulo pode ter 
dois destinos: degenera-se, sendo liberado pelo ovário, caso 
não ocorra à fecundação; ou, com a ajuda de milhões de cílios 
contidos na trompa de falópio, ser impulsionado para que se 
encontre com o espermatozóide, resultando na fecundação. 
(Deeke, 2006, p.10).  

 

Enquanto isso no organismo do homem durante a ejaculação são 

expelidos, aproximadamente, de 200 a 500 milhões de espermatozóides, que 

correm em direção ao óvulo. Uma corrida cheia de dificuldades, em que 

apenas um vai conseguir penetrar no núcleo do óvulo. 

A maior parte dos espermatozóides se perde ou torna-se imóvel pelo 

caminho. Caso não haja um óvulo liberado pelo organismo da mulher, eles 

sobrevivem cerca de 48 horas, podendo chegar até a 72 horas. 

Durante esta jornada, os espermatozóides vão percorrer 
um longo caminho: cerca de 20 centímetros (essa é à distância 
entre o canal vaginal e a trompa). Alguns se perdem, enquanto 
os mais velozes agitam suas caldas em direção ao seu 
objetivo. 

Os sobreviventes iniciam, então, mais uma etapa: a 
penetração. Eles tentam se infiltrar através  de uma forte 
membrana protetora do óvulo. finalmente, vencem a barreira de 
proteção e apenas um deles se infiltra no óvulo, que se fecha, 
impossibilitando a entrada de outros. Essa é uma misteriosa 
reação do organismo, que faz com que apenas um 
espermatozóide seja selecionado. 

A cabeça do espermatozóide penetra no óvulo que, em 
seguida, perde sua cauda. Enfim o óvulo e o espermatozóide 
se unem e começam a formar uma nova vida. (idem, ibdem) 
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     FIGURA 1 

Toda essa aventura microscópica é responsável pela formação de um 

novo ser, que levará consigo as características genéticas do pai e da mãe, 

desde os momentos iniciais da concepção. Cerca de vinte horas após a junção 

do óvulo com o espermatozóide, acontece a primeira divisão da célula. 

A partir daí, dá-se inicio as 38 semanas de transformações e do 

desenvolvimento fetal. É o milagre da vida, da criação de um novo ser humano. 

No pensamento de Jung, a psique não pode ser reduzida à mera 

expressão do corpo, o resultado da química do corpo ou de algum processo de 

natureza física. 

Fisiologicamente a situação se expressa da seguinte maneira: em cada 

cromossomo portador do conjunto de fatores hereditários encontram-se gens 

masculinos e femininos. Na psique, experimentamos também a ação de forças 

masculinas e femininas em cada ser humano individual o qual será relatado 

adiante.  
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1.2. Novas Adaptações e Fragilidade Psíquica. 

 

A gravidez é um esforço físico. A readaptação dos mecanismos corporais 

toma muita energia. Adiciona-se a isto a readaptação psicológica. O sonho da 

mãe com seu novo papel e sua preparação para assumi-lo passam absorver 

grande parte de seu tempo, durante as horas em que está acordada. 

A complexidade das mudanças provocadas pela vinda do 

bebe não se restringe apenas às variáveis psicológicas e 

bioquímicas: os fatores socioeconômicos também são 

fundamentais. O fato de ter um filho acarreta conseqüências 

bastantes significativas. Privações reais, sejam afetivas ou 

econômicas, aumentam a atenção intensificam a regressão e a 

ambivalência. (Maldonado, 1989, p.22). 

 

PAMPLONA (1990) se refere a este momento da vida da mulher dizendo 

que  

seus conflitos infantis são facilmente mobilizáveis pela vivência 
da gravidez, principalmente na primigesta, que passará a 
ocupar, em relação ao ser que gesta, o lugar que sua mãe 
ocupava em relação a si na infância. Assim freqüentemente, é 
difícil tratar determinados problemas atuais circunscrevendo-os 
só ao presente, pois os conflitos a cerca da imagem de mãe 
estruturam-se desde a infância, ao longo das vivências de 
adolescente na história mais ampla da mulher. (p.18). 

 

O materno é um aspecto feminino que pode ser desenvolvido com mais 

intensidade a partir de uma experiência de maternidade, conforme já foi 

descrito. Muitas mulheres vivenciam conflitos sobre se serão adequadas como 

mães, é uma oportunidade de explorar e expandir o senso e o conhecimento 

de quem somos como seres humanos do sexo feminino e encontrar o sentido 

da maternidade internamente, buscando na fonte natural um reposicionamento 
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frente à vida, tanto no nível pessoal como no nível da coletividade em que 

estão inseridas. 

A maioria das mulheres experimenta uma combinação de sentimentos 

dúbios como desamparo, ansiedade e agradável expectativa.  

A energia que é retirada de suas vidas diárias é utilizada 
para selecionar esses sentimentos. Elas podem aparecer 
alternadamente deprimidas e “aéreas”  para as pessoas à sua 
volta, além de sonhadoras e remotas. Outra característica da 
gravidez como transição é o fato de representar uma 
possibilidade de atingir novos níveis de integração, 
amadurecimento e expansão da personalidade ou de adotar 
uma solução patológica que predominará na relação com a 
criança. (Maldonado, 1989, p.22). 

 
 

Neste período as mulheres passam por grandes transformações 

psicobiofísicas e dependendo de como este tempo da gestação for vivenciado 

deixará grandes registros em sua psique, pois, a psique também está gestando 

emoções, fantasias, lembranças, que de forma simbólica precisarão ser 

expressa. 

Se referindo as novas adaptações e ao comportamento da mulher 

gestante BRAZELTON (1988) diz que “uma mulher pode sentir uma 

necessidade de visitar, observar e mesmo questionar sua própria mãe, acerca 

de sua infância”. (p.22).  Diz ainda que ela pode reviver velhos conflitos com 

sua mãe e, ainda assim, descobrir-se a observar ansiosamente e a necessitar 

da mãe novamente.  

Esta necessidade de absorver tudo que possa de sua própria 
mãe, pode surpreender a ambas. A fome de receber 
novamente a atenção da mãe pode torná-la supersensível à 
sogra. Ela pode querer tanto carinho e aconselhamento de sua 
sogra quanto de sua mãe, mas também pode sentir-se que 
precisa defender-se desta necessidade. Pode também, agarrar-
se, inesperadamente,  a outras figuras maternais à sua volta. A 
mulher irá descobrir-se a observar atentamente suas amigas e 
colegas que já têm bebes. Certamente o período de gravidez é 
uma época para que se aprenda tanto, sobre si mesma e sobre 
o novo papel, quanto seja possível. (Brazelton, 1988 p.82). 
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A preparação do “ninho” é uma parte agradável deste período, sendo que 

a preparação psicológica para o novo papel é um componente necessário 

desta tarefa. A autora percebe que a ansiedade e a agitação que são partes 

inevitáveis da gravidez como um processo de preparação da energia emocional 

da nova mãe para o passo mais importante – o de apegar-se ao novo bebe. 

A maioria das mulheres quer ser acarinhada e cuidadas 
durante o nascimento do bebe e nos dias que se seguem a 
este. Elas podem não admitir um desejo de dependência e isto 
pode ser ainda mais árduo para as mulheres que levaram uma 
vida independente, antes do bebe. Este, porém, é um período 
em que pode aprender novamente sobre o conforto de terem 
alguém cuidando e se preocupando com elas. Isto pode até 
mesmo ser compensador, de diferentes maneiras. (Brazelton, 
1988 p.82). 

 
O mesmo escritor se refere ao marido dizendo que “neste período, ele 

pode ter necessidades aumentadas, também, e se estas forem reconhecidas, 

ele poderá responder com ternura e apoio, que reforçarão o casamento”. (p.23) 

Em seguida relata que  

a própria mãe dela certamente quererá exercer este papel e, 
embora isto possa reviver os velhos conflitos do crescimento e 
da separação, pode também ser um bom tempo para tentar o 
papel de dependência, novamente. O fato de a pessoa permitir-
se regredir e ser dependente outra vez conservará as energias 
para maior e nova adaptação que se fará necessária. O próprio 
processo de experimentar a dependência novamente pode 
proporcionar, à futura mãe, uma maior compreensão da 
importância  disso para o bebe. (Brazelton, 1988, p. 23). 
 

É com toda esta vivência que se dará o vinculo afetivo que será abordado 

mais adiante. 

 

1.3. Os Mistérios da Transformação  e Aspectos do Feminino. 

 
A profundidade do sentimento que participa da criatividade não pode ser 

medida ou apontada. Isto é determinado pelo instinto. 

O instinto é uma força poderosa de energia natural, talvez 
comparável à eletricidade ou mesmo a energia atômica no 
mundo mecânico. É uma dádiva espontânea da natureza e 
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esta ligada a vontade de viver, de crescer e de ter um papel 
importante na vida de outros seres humanos. Quando é 
utilizado e controlado, pode fortalecer e enriquecer o que há de 
mais admirável na vida – amar, pensar e, finalmente, 
compreender. (Ribble, 1970, p.1).  

 

Bello (2003) citando Jung diz que ele acreditava que o inconsciente era a 

mente original da humanidade, antes de o neocórtex ter-se desenvolvido.  “Ele 

acreditava que se entrássemos em contato com as dimensões mais profundas 

da mente com o inconsciente coletivo, encontraríamos os símbolos 

arquetípicos – estruturas psíquicas que organizam o pensamento da 

humanidade”. (p.69). 

STEIN (1998) refere à camada mais profunda da psique humana como 

“inconsciente coletivo e concebeu o seu conteúdo como uma combinação de 

padrões e forças universalmente predominantes, chamados arquétipos e 

instintos”. (in Jung, p. 83). Em sua concepção nada existe de individual ou 

único nos seres humanos nesse nível. Todos temos os mesmos arquétipos e 

instintos. 

Na teoria de Jung os arquétipos não são derivados da cultura, pelo 

contrário às formas culturais é que derivam de arquétipos. O arquétipo situa-se 

além do alcance da percepção humana. Só podemos percebê-lo indiretamente, 

observando as suas manifestações. 

 

1.3.1 Abordagem Simbólica. 
 
 

Um símbolo, diferentemente da palavra não pode ser explicado por um 

significado exato. BELLO (2003) nos diz que “um símbolo deve ser entendido 

como uma forma de energia psíquica. A energia simbólica se manifesta através 
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de uma imagem. Criar imagens é uma habilidade inerente ao organismo” 

(Bello, 2003, p.67). 

MOREIRA (2006) descreve simbolicamente a mulher através de um 

poema  

TODA MULHER 
 
Sou inquieta igual ao Mar 
Sou cheia de fase como a Lua 
Sou as folhas que dançam ao sabor do Vento 
Sou a raiz fincada na Terra 
Sou a consciência do vôo da águia 
Sou a chuva que traz boa sorte 
Sou a contração da nova vida 
Sou nômade como o vento 
Sou a dor trazida da morte 
Sou um terço da vida 
Sou a riqueza do diamante 
Sou a ansiedade do carvão 
Sou fútil e superficial 
Sou meio Raul, meio Diniz.  
 
 

A totalidade da psique humana, da qual o consciente é apenas um 

aspecto, pode ser abordado cientificamente através da formulação de um 

sistema de elementos postulados cuja existência é deduzida a partir de dados 

observáveis. 

A imagem simbólica é um veiculo para informação impressa no 

inconsciente pessoal e coletivo. “Pode representar outras dimensões da nossa 

consciência: o futuro, o passado, o potencial não vivido e subdesenvolvido e as 

feridas psíquicas. É uma expressão direta do inconsciente”. (Bello, 2003, p. 

69). 

Whitmont (1969)  exemplifica “a hipótese mais básica sobre a psique 

humana com a qual lidamos e a de um padrão de totalidade que só pode ser 

descrito simbolicamente”.  

Através da filosofia chinesa relata que   

o princípio Yang é representado com o arquétipo  que 
encerra o elemento criativo ou gerador, ou a energia iniciadora, 
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ele simboliza a experiência da energia em seus aspectos 
impulsivos de força, impulsividade, agressividade e rebelião. 
Apresenta as características de calor, estímulo, luz (Sol, raio), é 
divisor e fálico como a espada, a lança ou o poder de 
penetração, e até mesmo despedaçador; ele se move do 
centro para fora, é representado como paraíso ou espírito, 
manifesta-se em disciplina e separação e, portanto, em 
individualização. Desperta, luta, cria e destrói, é positivo e 
entusiasmado, mas também restritivo e ascético outra 
tendência separadora. (Whitmont, 1969, p.153). 

 

Continua relatando sobre o oposto de forma simbólica dizendo que   

  

Por outro lado, o principio Yin é representado como 
receptivo, dócil retraído, frio, úmido, escuro, concreto, 
envolvente, continente (caverna e cavidade), doador de forma 
e gerador, centrípeto, iniciador; não é espírito mas natureza, o 
mundo da formação, o ventre escuro da natureza que dá a luz 
os impulsos, os anseios e instintos e a sexualidade; ele é visto 
no simbolismo da Terra e da Lua, da escuridão e do espaço, é 
negativo indiferenciado e coletivo. (idem, ibdem). 
 

Positivo aqui é utilizado para descrever uma energia assertiva, 

emanadora e iniciadora; Negativo, no caso de uma energia receptiva ou 

passiva. Mais uma vez, deve-se enfatizar o fato de que não estamos definindo, 

mas descrevendo ou retratando a variedade das representações simbólicas.  

Fazendo uso das palavras de Linda Fierz David;. “O Yin é o ventre 

materno da alma, que concebe e dá a luz. Tudo aquilo que cai dentro dele é 

carregado, amadurece e é expelido, indistintamente”. (op.cit., p.154). 

 

        FIGURA 2 
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“O Yin que há nas mulheres exige o inexplicável e o incognoscível, 

empurra-os para o próximo degrau na parte desconhecida da vida, acrescenta 

ainda o inconsciente ao que é conscientemente conhecido e descobre, em 

cada situação, o germe do novo”. (Whitmont, 1969, p.155). 

O pólo emanador e ativo do Yin correspondem àquilo que Jung aludiu 

como o princípio de Eros, sem dar-lhe uma definição demasiada especifica. 

Conforme a caracterização de Jung, Eros refere-se à função do 

relacionamento. “Trata-se de um anseio de unir, de unificar, de envolver-se 

com pessoas concretas e não com idéias ou coisas, mas envolver-se pela 

união pessoal, subjetiva e emocional e não por algum significado ou 

consciência de si mesmo ou do parceiro”. (p.156). 

Aquilo que Jung chama Eros ou anseio de envolvimento está, de fato, 

destinado a representar um papel importante quando ocorre o amor. Eros é um 

mito que Jung utiliza para falar de amor. 

Sobre o simbolismo através do mito Campbell (1987) nos diz que somos  

todos heróis ao nascer, quando enfrentamos uma tremenda 
transformação, tanto psicológica quanto física, deixando a 
condição de criaturas aquáticas, vivendo no fluido amniótico, 
para assumirmos, daí por diante, a condição de mamíferos que 
respiram o oxigênio do ar, e que, mais tarde,  precisarão 
erguer-se sobre os próprios pés. (Otto Rank in Campbell, 
1987, p. 132). 
 

O mesmo autor descreve de forma poética o ato de parir, dizendo que 

“dar à luz é incontestavelmente uma proeza heróica, pois é abrir mão da 

própria vida em benefício da vida alheia”.  

É uma enorme transformação, e seria, certamente, um ato heróico, caso 

fosse praticado conscientemente. E existe aí um ato heróico da parte da mãe, 

responsável por tudo isso. 

Segundo Neumam (1974) os mistérios da transformação do  
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Grande Feminino são processos fundamentais num elemento 
material ou natural ao qual, no entanto, trazem não só uma 
mudança quantitativa, mas também sua transformação 
qualitativa, quando ocorre a conquista de algo novo e supremo, 
que se manifesta em conexão com o símbolo do espírito. 
(Neumam, 1974, p.59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     FIGURA 3 
 
      

O mesmo escritor dando continuidade ao aspecto feminino como criativo 

diz que se examinarmos a totalidade da esfera simbólica pelo caráter vaso do 

Grande Feminino, reconhecemos que esse feminino – como “o princípio 

criativo” – abrange o mundo todo em seus caracteres elementar e de 

transformação. “Em sua unidade original, é a totalidade da natureza de onde 

surge toda vida, a desenvolver-se e assumir em sua mais elevada 

transformação a forma de espírito”. (p. 63).   

Considerando que todos elementos positivos e necessários à existência, 

como nutrir, alimentar, querer, proteger, oferecer segurança e proteção estão 

ligados a energia feminina e o   

Grande Feminino transmite, de fato, todos esses conteúdos 
positivos no seu relacionamento com a criança e o infantil, 
todas as rupturas e aflições que acontecem o fluxo positivo que 
provém da mãe para todo ser vivo, todas as necessidades e 
todo tipo de privação serão atribuídos à mesma Grande Mãe 
em seu aspecto de mãe “terrível” e “má“.(op. cit. p.67). 
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Ao longo da gestação a mãe se prepara para dar à luz ao bebe – uma 

expressão equivalente a entregar ao mundo. É quando a criança sai do 

aconchego do útero escuro para abraçar a luz, representando a chegada de 

uma nova energia nesta vida. 

O nascimento é não só uma libertação para a vida, mas 
também é vivenciado como expulsão do paraíso uterino; a 
consciência é experimentada não só como uma evolução 
progressiva e reveladora da vida em direção à luz, mas 
também como o banimento da benção noturna do sono no 
inconsciente e – como em todas as visões do mundo no teor 
gnóstico – como a perda do lar original. (Neumam, 1974, p. 68). 

 
O feminino, cuja essência procuramos descrever à luz das funções e dos 

símbolos do caráter elementar e do de transformação, “torna-se criativo nos 

mistérios primordiais e assim atua como um fator determinante no início da 

cultura humana”. (op. cit. p.249). 

A mulher se vivencia, antes de tudo e principalmente, como fonte da vida. 

Ela está ligada no principio vital gerador de tudo o que existe, que consiste na 

união da natureza criadora com o principio gerador de cultura. A transformação 

fundamental do Feminino, torna-se mulher e mãe capaz de gerar, o que afiança 

a existência da vida. A mulher efetiva o milagre da natureza, que é dar à luz 

algo inerente a ela, neste momento ela experimenta seu poder de gerar a 

própria luz, este é um mistério sagrado. 

A mulher vivencia o seu caráter de transformação de forma 
natural e irrefletida durante a gravidez na sua relação com o 
crescimento do bebe, e no parto. Nesse caso, a mulher é o 
órgão e o instrumento da transformação tanto da sua própria 
estrutura, como do infantil, dentro e fora de si. Eis porque, para 
a mulher, o caráter de transformação – e também de sua 
própria transformação – está ligado desde o início ao problema 
do relacionamento com o Tu. (idem, ibdem,  p.40) 
 

O mesmo autor cita 3 mistérios da transformação da mulher ligada ao 

sangue, os quais conduzem-na à experiência pessoal de sua própria 

fecundidade e surtem ao homem esta impressão numinosa. “Esses fenômenos 

têm suas raízes no desenvolvimento biopsicológico”. (Neumam, 1974, p.40). 
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A menstruação, é citada como o primeiro mistério de sangue da 

transformação feminina é,  

em todos os sentidos, um momento de importância muito maior 
do que a primeira emissão do sêmen do rapaz. Desta, o 
homem raras vezes se recorda, enquanto que o início da 
menstruação tem por toda parte o justo valor de um momento 
fatídico na história de vida de cada mulher. (Neumam, 1974, 
p.40). 

 
A gravidez é o segundo mistério de sangue. 

 Segundo a noção primitiva, o embrião se constitui a 
partir do sangue recebido de sua mãe, sangue este que como 
denuncia a própria interrupção da menstruação não mais será 
eliminado durante o período de gravidez. 
O crescimento da criança já é vivenciado por uma modificação 
correspondente na personalidade feminina. Quando ocorre o 
nascimento e com ele se conclui a transformação da mulher em 
mãe, põe-se em atividade uma nova constelação arquetípica, a 
qual remodela a vida da mulher até suas camadas mais 
profundas.(idem, ibdem). 
 

Nutrir e proteger, manter aquecido e carregar no colo são as funções em 

que atua o caráter elementar do Feminino em relação básica para que a mulher 

vivencie sua própria transformação.  

Depois do parto, dá-se o terceiro mistério feminino do 
sangue, a transformação do sangue em leite, que é a base 
para os mistérios primordiais da transformação do alimento. 

Ao lado dessas situações em que a mulher vivencia o 
caráter de transformação no nível de seu próprio corpo, estão 
aquelas em que o caráter de transformação exerce influência 
no seu relacionamento com o Tu. (op. cit.  p. 41). 

 
No centro do caráter elementar feminino, onde a mulher contém e 

protege, nutre e dá a luz, se encontra o vaso que é tanto um atributo, como um 

símbolo da natureza feminina.  

Pela menstruação e sua suposição ligada com a lua à 
gravidez e mais além, a mulher se organiza pelo tempo e dele 
depende, sabendo por isso dosá-lo melhor  do que o homem, 
com sua tendência para a conquista do tempo, para a 
intemporalidade a eternidade.(idem, ibdem, p. 199) 

 
O fenômeno da vida sempre foi um mistério fascinante para Carl G. Jung, 

que nunca o considerou, uma realidade “explicada” a respeito da qual pode-se 

julgar tudo conhecer. 
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Como Grande Fiandeira, a Grande Mãe Trama não só a vida humana 

mas, em igual proporção, também o destino do mundo, tanto a sua escuridão 

como a sua luz.  

Cruzar os fios da linha é o símbolo da união sexual – ainda hoje nos 

referimos ao cruzamento de animais e plantas – e o ato de cruzar os sexos é a 

forma básica por intermédio do qual o Grande Feminino “produz” a vida. 

”Assim, o Grande Círculo é o útero criador e continente do mundo, em que o 

corpóreo, o real e o material são elaborados pela própria Grande Mãe”. 

(Neumam, 1974, p. 200).  

 

1.4. Vínculo Afetivo – A Arte de Gerar uma Comunicação 

Sincrônica e Saudável. 

 

Ao longo de toda gravidez o feto está tendo experiências e está sendo 

moldado pelas experiências da mãe.  

À medida que se move, em repostas a estas experiências, sua 
atividade dá a mãe o feedback que lhe diz como o bebe reage, 
dando, talvez uma idéia de como o filho é, começando a 
moldá-lo também. Por muitas gerações as mães têm dito 
(quando perguntadas) que seus bebes, antes de nascer, 
respondiam à musica ou à sua ansiedade ou, ainda, aos ruídos 
altos ao seu redor. Agora, podemos confirmar estas 
observações, pelo monitoramento dos movimentos fetais e por 
seus batimentos cardíacos.(Brazelton, 1988, p.32). 
 
 

Em certos momentos, até mesmo o movimento súbito de sua mãe 

desencadeará uma reação de susto no bebe, que tenderá a mover-se em 

sincronia com ela. A mãe tomará consciência destes movimentos sincronizados 

somente se for acostumada, de tal forma que os movimentos não penetram em 

sua consciência.  

Entretanto, a mãe dependendo dos movimentos do filho, 
porque, quando este não se move, ou quando se move 
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inesperadamente, inconscientemente será percebida a 
diferença. Ela está começando a sintonizar-se a 
freqüência e às respostas de seu filho. (Brazelton, 1988, 
p. 33). 

 

 

1.4.1 O Início de um relacionamento – O feto responde. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

               FIGURA 4 

Podemos começar a compreender a maneira como o feto e a mãe unem-

se em suas experiências diárias. O bebe possui ritmos de comportamentos 

próprios, dentro dos ritmos de experiência da mãe, sendo que os ritmos de 

ambos estão entrelaçados em uma sincronia na qual cada um começa a 

conhecer o outro. BRAZELTON (1988)  Informa que  

durante toda a gravidez, uma mãe está experimentando essa 
interligação do feto a ela e está sentindo suas reações às 
experiências pelas quais passa. O feto não somente responde 
à luz, ao som, e ao toque, mas pode responder de maneira 
diferenciada. (p.34). 
 
 

Segundo WINNICOTT (1988) há formas especiais de se manter a 

vivacidade da comunicação entre a mãe e o bebe.  

Há o movimento que provém da respiração da mãe, o calor de 
seu hábito e, sem dúvida, o seu cheiro, que é algo 
extremamente variável. Há também o som das batidas de seu 
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coração, um som que o bebe conhece muito bem na medida 
em que ele já se encontrava ali, inteirando-se de tudo, antes 
mesmo de nascer.  (Winnicott, 1988, p. 88). 

 
 

Há também as brincadeiras. A interação da mãe com seu bebe resulta em 

uma área que WINNICOTT (1988) chamou de território comum, a terra de 

ninguém que na verdade é de cada um, 

o local onde se oculta o mistério, o espaço potencial que pode 
se transformar em objeto transicional, o símbolo da confiança e 
da união entre o bebe e a mãe, uma união que envolve a 
interpretação. Portanto, não se pode esquecer das 
brincadeiras, onde nascem a afeição e o prazer pela 
experiência. (idem, ibdem). 
 

Pode-se, além disso, dizer muitas outras coisas relativas ao uso que o 

bebe faz  do rosto da mãe. É possível pensar no rosto da mãe como o protótipo 

do espelho. No rosto dela o bebe vê a si próprio. Diz ele. 

A partir destas comunicações silenciosas. O que se comunica ao bebe é: 

“venha para o mundo de uma forma criativa, crie o mundo; só o 
que você criar terá significado para você”. Em seguida:  “O 
mundo está sob o seu controle”. A partir desta experiência de 
onipotência inicial o bebe é capaz de começar a experimentar a 
frustração, e até mesmo de chegar um dia, a outro extremo da 
onipotência, isto é, de perceber que não passa de uma 
partícula do universo, um universo que ali já estava antes 
mesmo da concepção do bebe, e que foi concebido por um pai 
e uma mãe que gostavam um do outro.(op. cit .p. 90). 
 

É a partir do momento desta percepção – consciente ou inconsciente – da 

gravidez que se inicia a formação da relação materno-filial e das modificações 

na rede de intercomunicação familiar. WINNICOTT (1988) nos fala do 

sentimento de ambivalência dizendo que 

é neste momento também que se instala a vivência básica da 
gravidez que vai se manifestar sob diversas formas no decorrer 
dos três trimestres e após o parto: a ambivalência afetiva – “a 
balança do querer e do não – querer”. Há sempre uma 
oscilação entre desejar e não desejar aquele filho. Esse 
fenômeno é absolutamente natural e caracteriza todos os 
relacionamentos interpessoais significativos. Uma pessoa 
nunca ama ou odeia totalmente uma outra. “a complexidade de 
um relacionamento humano é suficientemente grande para 
permitir a coexistência dos mais diversos sentimentos.” Além 
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do mais, a gravidez implica na perspectiva de grandes 
mudanças  interpessoais, intrapsiquicas, etc., o que 
evidentemente envolve perdas e ganhos e isso, por si só, 
justificaria a existência de sentimentos opostos entre si. 
(Winnicott, 1988, p. 90). 
 

Uma das formas mais básicas nas quais vivenciamos o conflito universal 

dos opostos em nós mesmas e no nosso encontro com os outros  

é a polaridade: masculino - feminino. Ela se coloca, portanto, 
em primeiro lugar entre nossos problemas psicológicos. Pode 
haver um sentido vago e subjacente de unidade, do que falam 
os místicos mas, no que diz respeito a nossa realidade diária, 
nós a vivenciamos em termos de dualidade e conflito: 
consciente – inconsciente, luz – sombra, espirito - natureza, 
positivo - negativo,  masculino – feminino. (Whitmont, 1969, 
p.153) 
 
 

O bebe e a criança age num estado de unidade com tudo o que acontece 

em torno dele. A criança não é tão influenciada por aquilo que esse meio 

ambiente faz ou diz, mas pelo que ele é.  

Mesmo as reações da mãe durante a gravidez podem afetar as 
reações e o destino da criança e incorporar-se do seu padrão 
emocional. O bebe reage instantaneamente a toda alteração 
emocional ou vibração da mãe e do meio ambiente, não 
apenas instantaneamente, mas simultaneamente, não importa 
se a mãe está ou não consciente de seu estado. Tanto a 
atmosfera psíquica é parte do bebe, como descreveu Spitz, 
que uma privação de amor e proteção nas primeiras semanas e 
meses tem sérios resultados físicos imediatos. Quando os 
bebes são criados com perfeita higiene e dieta cuidadosa mas 
sem contato humano, eles definham e morrem apenas das 
excelentes circunstâncias. (op. cit., p.238) 
 

Para o bebe a mãe verdadeira “realiza o Self continente, foi 

simbolicamente representada nas imagens do bebe divino (consciência 

incipiente) no colo da Grande Mãe, isto é, a Mãe-Mundo”. (idem, ibdem, p.239) 

BELLO (2003) descreve Self como sendo um “principio arquetípico 

unificador na psique humana do potencial mais pleno do individuo e a unidade 

da personalidade como um todo”. (p.233). 
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Se transformarmos uma crença, o sistema inteiro será influenciado. Existe 

um conceito filosófico que diz que há uma energia unindo todos os seres vivos, 

apesar da aparente diversidade. O amor universal promove um sentimento de 

afeição, respeito e solidariedade com a força vital da criação. Isso parece um 

conceito poético e filosófico, mas quando se pratica esse conceito junto com 

outras pessoas no cotidiano, incorpora-o ao seu campo mental e o vive 

verdadeiramente, se está praticando a “dança da vida”. 

A sincronicidade é um evento significativo, realmente assinala a 
inter-relação de nossos campos de energia. As interconexões 
entre a psique individual e a Mente Universal são refletidas em 
casos de sincronicidade. É a teia da vida, a tapeçaria 
cosmológica. A interconexões são expressões dos processos e 
ritmos que existem no mundo natural. Ligamo-nos com outro 
nível diferente daquele captado pela percepção sensorial e 
racional.(Bello, 2003, p. 65) 
 

É um novo conceito que precisa ser aprendido. Que toda vida é um único 

e unificado campo de energia. Se compreendêssemos de verdade essa relação 

entre o EU e o TU, do indivíduo para o planeta, da mãe para o filho, do filho 

para os outros (mundo), o mundo seria revolucionado. Haveria um senso de 

conexão com o Todo Maior. 
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“Na cultura de todos os povos, a arte é a expressão 
que mais permanece como característica do poder de 
transformação do homem”.  

(Dácio Lima) 
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CAPÍTULO 2                                                                            

ARTETERAPIA COMO CAMINHO NO                                          

RESGATE DA FORÇA FEMININA. 

 

2.1.  Arteterapia e Gestação  

 
Como definição considera-se que a Arteterapia é  

um processo terapêutico que ocorre através da utilização de 
modalidades expressivas diversa. As atividades artísticas 
utilizadas, configurarão uma produção simbólica, caracterizada, 
em inúmeras possibilidades plásticas, diversas formas, cores, 
volumes, etc. Esta materialidade permite o confronto e 
gradualmente a atribuição de significado às informações 
provenientes de níveis muito profundos da psique, que pouco a 
pouco serão apreendidas pela consciência.(Philippini, 2004, 
p.13). 

 

A Arteterapia, com abordagem Junguiana, segundo PHILIPPINI (2004) 

parte da premissa que os indivíduos, no curso natural de suas vidas, em seus 

processos de autoconhecimento e transformação, são orientados por símbolos. 

Estes emanam do Self, centro de saúde, equilíbrio e harmonia, representando 

para cada um o potencial mais pleno, a totalidade da psique e a essência de 

cada um. Na vida, o Self, através de seus símbolos, precisa ser reconhecido, 

compreendido e respeitado. 

SILVA E CHRISTO (2005) afirmam que são inúmeras as possibilidades 

que o ser humano tem diante de si para exercitar sua expressão criativa. 

A mente tem sido privilegiada ao longo do tempo, mas 
todos sabemos que trabalhar com as mãos , com o corpo, com 
a voz são atividades equilibradoras, especialmente para 
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indivíduos que se encontram imersos em uma sociedade tão 
mental e ao mesmo tempo, tão superficial. (Silva e Christo, 
(2005), p.13) 

 
Como menciona PHILIPPINI (2004) o processo Arteterapêutico permite 

que simbolicamente e de forma perene, através das atividades expressivas 

diversas, sejam retratadas com precisão as sutis transformações que marcam 

o desenrolar da existência, documentando seus contínuos movimentos do vir a 

ser, que se configuram e materializam-se conflitos e afetos.  

A Arteterapia facilita  a decifração do mundo interno, o confronto com as 

imagens que a energia psíquica aí figura. A compreensão destas formas 

simbólicas possibilita o confronto com o inconsciente, e a tomada de 

consciência de seus conteúdos, pois o mundo das emoções e o mundo das 

coisas concretas não estão separados por fronteiras intransponíveis. 

NACHMANOVITCH (1993) nos informa que os pré-requisitos da criação 

são: a alegria, o amor, a concentração, a prática, a técnica, o uso do poder dos 

limites, o uso do poder dos erros, o risco, a entrega, a paciência, a coragem e a 

confiança.  

A energia simbólica “provoca uma ação facilitadora que reativa circuitos 

neuronais e sistemas neurológicos. Os circuitos neuronais podem ser 

reprogramados em terapia expressiva”. (Bello, 2003, p.91). 

Com esta informação torna-se necessário compreender então o 

funcionamento integrado da percepção como é explicado por STEIN (1988) ao 

dizer que 

o olho é um indicador da presença da consciência. Sua 
vivacidade e movimento é sinal de que um ser vigil está 
observando o mundo. A consciência depende não só da vista, 
é claro, mas também de outros sentidos. No ventre materno, 
antes dos olhos do bebe estarem funcionamento para ver, ele 
registra sons, reage a vozes e a música e indica uma notável 
grande receptividade. Ainda não sabemos exatamente quando 
o embrião atinge pela primeira vez um certo nível de percepção 
e receptividade que possa ser definido como consciência, mas 
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é um processo que se inicia muito cedo e certamente no 
período pré-natal.(Stein, 1988, p.24). 

 

O oposto de consciência é o sono profundo, a ausência total de 

reatividade e da capacidade de perceber e sentir. O mesmo autor citando Jung 

nos diz que “a consciência, mesmo que se trate apenas do potencial para 

consciência futura, é o ‘fator vital’, ele pertence a corpos vivos”. (idem, ibdem). 

A Arteterapia é uma possibilidade no universo clínico gerando vida 

saudável, nesta estrada acontece inúmeras percepções através da criatividade 

onde cada um pode experimentar livremente várias formas de expressão. 

Todas as culturas têm seus territórios sagrados, um 
espaço de proteção calma e serenidade em que os indivíduos 
podem realizar seus ritos de conexão com Aquele que 
concebem como divindade. Locais para renovar as forças, 
espaço de reverenciar ancestrais, pedir proteção, inspiração e 
harmonia. Nestes territórios reúnem-se símbolos que facilitam 
um processo de resgate de um chão original, uma verdadera 
casa no sentido psíquico. (Phillipini, 2004, p.43). 

 
É nesta viagem ao encontro do território de si mesmo que a Arteterapia da 

sua grande contribuição, “ela é um processo do qual as imagens são o guia em 

que as técnicas são facilitadoras do surgimento dos símbolos pessoais”.  (Silva 

e Christo, 2005, p. 13). Nas palavras de Vinícius de Morais, encontramos uma 

boa definição para essa viagem: “Nesta estrada não nos cabe conhecer ou ver 

o que virá, o fim dela ninguém sabe ao certo onde vai dar.” (idem, ibdem). 

Neste contexto o processo arteterapêutico oferece a possibilidade de viver 

a gestação de forma mais intensa onde é permitido rir, chorar, tocar, sentir, 

ouvir, relaxar..., deixar acontecer e usufruir plenamente deste momento tão 

único na vida de uma mulher. 

Na Arteterapia este caminhar é marcado por símbolos que podem ser 

particulares (universo interno) que percebidos e elaborados fortalece a 

singularidade na jornada da individuação de cada uma, a utilização da 

expressão artística para revelar o mundo interior. 
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A Arteterapia inscreve a expressão em um processo que faz evoluir a 

forma criada. “Ela procura fornecer suportes materiais adequados para que a 

energia psíquica plasme símbolos em criações diversas que retratem múltiplos 

estágios da psique, ativando e realizando a comunicação entre o inconsciente 

e consciente”. (Silva e Christo, 2005, p.13)  

  

2.2 Mulheres e Mito – Símbolo de força. 

 
Durante muito tempo à mulher foi considerada inferior ao homem.  

Na Grécia Antiga, assim como os escravos, ela era 
considerada um ser passivo que deveria se colocar sob a 
proteção de um homem. Essa passividade compartilhada pelas 
mulheres e escravos da época revelava o caráter servil e sem 
honra da qual o sexo feminino era submetido. Uma mulher ter 
um comportamento ativo ia de encontro com todas as normas 
sociais. Tais atos só eram permitidos às Deusas da Mitologia. 
(apud Moreira, 2006, p.5). 
 

Em suas representações mitológicas, as duas polaridades do Yin foram 

algumas vezes combinadas nas figuras da “Grande Mãe e da Deusa do Amor. 

Em Deméter – Perséfone de um lado e Afrodite de outro, elas foram 

concebidas separadamente, mas Isis e Káli, por exemplo, contêm ambos os 

aspectos”. (Whitimont, 1969,  p.155). 

A maternidade coloca a mulher diante de uma nova situação que implica 

em adaptação e reposicionamento de conduta, esse processo é lento e gradual 

exigindo da mulher capacidade de dar sentido a esta vivência através de um 

processo elaborativo que resulta em autoconhecimento e crescimento. A forma 

de vivenciar a maternidade difere pela individualidade de cada mulher. 

CAMPBELL (1987) faz referência sobre a força do mito como forma de 

dizer o que sabemos em nosso íntimo e que é verdadeiro, está ligada a nossa 

base inconsciente herdada. Dá exemplo sobre mitos polinésios, iroqueses ou 

egípcios, as imagens são as mesmas e falam dos mesmos problemas, apenas 
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assumem roupagens diferentes. Essas imagens míticas passam de geração a 

geração, quase inconscientemente. “Os mitos ajudam ler as mensagens que 

são metáforas da potencialidade espiritual do ser humano, e os mesmos 

poderes que animam nossa vida animam a vida do mundo”. (Campbell, 1987, 

p.24). Prossegue o autor afirmando que mitos e deuses relacionam-se. 

Em outras palavras há duas espécies totalmente diferentes de 
mitologia. Há a mitologia que relaciona você com sua própria 
natureza e com o mundo natural, de que você é parte. E há a 
mitologia estritamente sociológica que liga você a uma 
sociedade em particular. Você não é apenas um homem 
natural, é membro de um grupo particular.  
 

Há uma dinâmica fundamentalmente por trás das atitudes de toda mulher. 

Parte é adquirida com sua interação social, parte é inata. Quando a mesma 

dinâmica é constatada num grupo de pessoas, temos o que Jung denomina de 

arquétipo. Esta forma pura na mitologia toma o nome de  Deusa. 

VOLPATTO (2006) ressalta que as deusas personificam as muitas e 

diversas maneiras que uma mulher pode ser levada a adorar e a sentir, quando 

está apaixonada (Afrodite), quando esta inspirada em um ideal (Atena), ou 

quando absorta em seu papel de mãe (Deméter). 

A mulher moderna é um borrão de atividades no sentido de ser tudo para 

todos. “Mulheres conscientes da condição feminina resgatada da opressão de 

seu afeto, integradas no direito ao amor e ao conhecimento do próprio corpo, 

livres para optar no exercício de sua sexualidade e de sua maternidade”. 

(Pamplona, 1990, p.9).  

ESTÉS (1999) ao referir-se às questões da alma feminina, afirma que 

 não podem ser tratadas tentando-se esculpi-la de uma forma 
mais adequada a uma cultura inconsciente, nem é possível 
dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável 
para aqueles que alegam ser os únicos detentores do 
consciente. Não. Foi isso o que já provocou a transformação de 
milhões de mulheres, que começaram como forças poderosas 
e naturais, em párias na sua própria cultura. Na verdade, a 
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meta deve ser a recuperação e o resgate da bela forma 
psíquica natural da mulher.(Estés, 1999, p. 19). 
   

Destacam-se os mitos de Deméter e da Mulher Selvagem por 

associarem-se à energia maternal de cuidado, nutrição e da força feminina.  

 

2.2.1  Mulher – Deméter 

 

Pode-se fazer referência à alma feminina citando a mãe Deméter. Na 

atualidade não é difícil achar Deméter, pois ela está sempre rodeada de 

crianças. É aquela que faz e distribui o pão, a que passa a noite acordada 

cuidando do filho doente, que cozinha, que lava e passa e que ainda tem 

reservas inesgotáveis de energia:  

Deméter é mais que uma mãe biológica, pois não é ter filhos 
que a faz mãe, é sua atitude, sua maneira instintiva de cuidar 
de tudo o que é: pueril, pequeno, carente e sem defesas. 
Deméter é pura dedicação e doação, sentimentos que 
conhecemos como “carinho de mãe”. 

É importante dizer que há algo de singular no carinho 
materno de Deméter. Isso não quer dizer que as outras deusas 
não podem ser mães, mas para Deméter ser mãe é tudo. 
Afrodite é uma mãe pessoal que adora vestir os filhos e “curtir” 
um cinema. As Ártemis tem uma meiguice selvagem e tratam 
seus filhos como filhotes de fera. Atena mal pode esperar para 
que eles falem para conversar  estimular sua educação. 
Perséfone também é profundamente envolvida como os filhos, 
mas de maneira mais psíquica e intuitiva. A mãe Hera é tão 
cheia de regras, censuras e expectativas que resta pouca 
ternura para criar seus filhos. Somente Deméter se identifica 
plenamente com a maternidade, quase à exclusão dos outros 
interesses. 

O instinto para acalentar que existe em Deméter pode ser 
facilmente identificado em meninas brincando com bonecas. 
Uma vez jovem, Deméter é tão identificada com a mãe, que 
haverá uma relação quase simbiótica entre ambas. (apud 
Volpatto, 2006). 

 

Na arte podemos expressar conteúdos internos e coletivos, neste campo 

de expressão em algum lugar todos se identificam, pois todos têm este 

potencial “o de criar”. 
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2.2.2  Mulher – Selvagem 

 

O  termo selvagem neste contexto não é usado em seu atual sentido 

pejorativo de algo fora de controle, mas em seu sentido original, de viver uma 

vida natural, uma vida em que a criatura tenha uma integridade inata e limites 

saudáveis. “Essas palavras  mulher e selvagem, fazem com que as mulheres 

se lembrem de quem são e do que representam. Elas criam uma imagem para 

descrever a força que sustenta todas as fêmeas”. (Estés, 1999, p.21). Elas 

encaram uma força sem a qual as mulheres não podem viver.  

A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a 
cura; traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe 
do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e 
sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto o 
veículo quanto o destino.  

Ela é a alma feminina. Ela é a origem do feminino. Ela é 
tudo o que foi instintivo, tanto do mundo visível quanto do 
oculto – ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula 
refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos 
necessários para a nossa vida. 

Ela é idéias, sentimentos, impulsos e recordações. Ela é 
a fonte, a luz, à noite, a treva e o amanhecer. É a criadora dos 
ciclos. Ela é a raiz estrumada de todas as mulheres.  (op. cit. 
p.26). 
 

ESTÉS, (1999), nos fala do Arquétipo da Mulher Selvagem que envolve o 

ser alfa matrilinear. Diz que para algumas mulheres, essa revitalizante “prova 

da natureza” ocorre durante a gravidez, durante a amamentação, durante o 

milagre das mudanças que surgem à medida que se educa um filho, durante os 

cuidados que dispensamos a um relacionamento amoroso, os mesmos que 

dispensaríamos a um jardim muito querido. (p.19). 
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2.3 Projeto: A Arte de Gerar – Uma vivência com gestantes e 

Arteterapia 

 

Embora esta pesquisa não se caracterize metodologicamente como um 

estudo de caso considerou-se pertinente traçar um histórico da implantação do 

projeto em Arteterapia intitulado “A Arte de Gerar”, bem como uma descrição 

do grupo e do espaço onde o mesmo foi implantado, apresentam-se, também, 

alguns relatos das sessões relacionadas a gestação, como ilustração a este 

estudo. 

O projeto surgiu por uma exigência de uma das etapas da conclusão do 

Curso de Pós- Graduação em Arteterapia na Clínica POMAR / RJ – ISEPE. 

Foi uma sementinha que germinou, brotou e cresceu frutificando um lindo 

trabalho com gestantes no bairro da Guarajuba no município de Paracambi / 

RJ. O local foi no Posto de Saúde da Família (PSF). Este espaço é uma 

Unidade de Atenção Básica da Rede Pública Municipal que atende os 

moradores daquela comunidade, servindo como referência de saúde local. 

A Arteterapia foi apresentada através de visitas domiciliares com convites 

personalizados às gestantes selecionadas numa pesquisa do pré-natal, num 

universo de vinte gestantes, foram doze convidadas,  por estarem no início da 

gestação, para compor o “grupo” e encontravam-se numa faixa etária entre 16 

e 35 anos, todas eram moradoras da referida comunidade. 

Ao longo do processo o grupo se estruturou com seis mulheres gestando, 

das quais quatro se mantiveram até o momento do parto e duas ainda por parir 

até o encerramento do trabalho. Vivenciamos algumas dificuldades pois, 

vivemos em um mundo de conflitos por muitas diversidades sejam elas sociais, 

culturais, econômicas, financeiras, religiosas ... Durante o processo do trabalho 
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com as gestantes algumas situações se fizeram presentes dificultando a 

participação de forma constante por algumas mulheres, mesmo desejando 

estarem presentes em todos os encontros. Posso citar como exemplo não ter 

com quem deixar os outros filhos para permanecerem no grupo por 

aproximadamente três horas consecutivas. Acredito que a forma para que 

possamos nos desenvolver como pessoas melhores neste mundo e 

conseqüentemente nas nossas relações interpessoais é através do AMOR, da 

sensação de que somos partes integrantes deste universo, que tudo está 

interligado e que quando recebemos o melhor, poderemos também dar melhor 

de nós. Sendo assim, houve necessidade de se criar condições das gestantes 

permanecerem no processo grupal com seus filhos pequenos compartilhando o 

mesmo espaço. O grupo acolhendo, transformando as dificuldades que 

funcionaram de certa forma como uma possibilidade de vínculo, fizeram com 

que estas mulheres se tornassem mais seguras, confiantes e disponíveis para 

acolherem e cuidarem de seus futuros bebes. Com o  trabalho todas se 

demonstraram mais preparadas para o dia do parto, bem como para os 

cuidados com seus bebes, posteriormente, pois o vínculo afetivo já havia se 

formado. 

Durante o período de maio a setembro de 2006, os encontros se deram 

durante dois dias por semana (segundas e quartas - feiras), com duração de 

aproximadamente três horas (das 9 às 12 h), perfazendo um total de trinta e 

três encontros. 

Foram vivenciadas atividades que propiciaram através da Arteterapia um 

encontro com aspectos deste feminino que se apresenta como: mulher; mãe; 

filha; esposa; etc. Principalmente a que dá a vida para continuar o Mistério 

deste ciclo que é universal. 
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Tendo como facilitadora deste processo à autora. 

Todos os encontros tiveram como objetivos:  

• Promover o contato com a energia feminina (força) 

que habita em cada mulher; 

• Experimentar a utilização de materiais expressivos, 

estimulando o desenvolvimento do potencial criativo; 

• Possibilitar a expressão dos aspectos psico-

emocionais, através de recursos plásticos; 

• Estimular o vinculo afetivo da mãe com o seu bebe, 

iniciando um apego efetivo e positivo com esse “serzinho” 

em construção; 

• Promover o compartilhar emocional e trocas de 

experiências pessoais.  

O feminino foi refletido como a energia que tem este potencial de gerar, 

nutrir e cuidar. Foi feito um paralelo com o simbolismo do vaso onde cada uma 

expôs sua percepção. (Barboza, 2006, p. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 FIGURA 5           FIGURA 6 
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Trabalhado o Vaso (simbólico) com tintas coloridas cuidando da sua 

imagem (transformando) para receber a natureza (planta) que necessitará de 

cuidados para se desenvolver. Fazendo um paralelo com o processo 

gestacional e o pós-parto.  

A vivência que o matriarcado tem de si pode, ser 
condensada na equação mulher = corpo = vaso = mundo. O 
fenômeno do mistério da transformação, quando surge “o 
espírito”, é também o produto deste Grande Círculo como sua 
essência luminosa, seu fruto e seu filho. (Neumam, 1974, p. 
59). 

 
 

No encontro posterior as gestantes conversam sobre a data provável do 

parto de cada uma, suas dúvidas e como é contado este tempo, pelos nossos 

antepassados através da Lua, hoje a tecnologia apresenta a ultra-sonografia, 

fizemos uma reflexão sobre o que é um ciclo, como isso é vivido na natureza 

através do plantio de uma semente, o processo de germinação e 

desenvolvimento, também há o momento da colheita. (Barboza, 2006, p. 46). 

Foi oferecida uma base circular vermelha (simbolizando o útero) 

sementes variadas, cordão e cola para deixar a criatividade surgir trabalhando 

o ciclo da vida e os sentimentos de cada uma. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  FIGURA 7 

Enquanto cada uma expressava-se através da construção trocavam entre 

si situações vivenciadas na relação conjugal e familiar.  
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NEUMAM (1974) considera o Grande Feminino como a Senhora do 

tempo, uma vez que governa o crescimento. “Eis porque a Grande Deusa 

também é a senhora da Lua, pois lua e céu noturno são as manifestações 

evidentes e observáveis do processo temporal no cosmo, e a lua é o legítimo 

cronômetro do alvorecer dos tempos”. (p.199).  Este autor relaciona o ato de 

tecer ao ato de gerar. 

O mistério primordial de tecer e fiar também têm sido 
vivenciados na projeção sobre a Grande Mãe, que tece a teia 
da vida e fia a meada do destino, independente de ela aparecer 
como uma grande fiandeira ou, como ocorre tão 
freqüentemente, se apresentam numa tríade lunar. 

Não é por acaso que falamos dos “tecidos” do corpo e de 
seus “ligamentos”, pois o tecido fabricado pelo Grande 
Feminino no “veloz tear do tempo”, no cosmo em grande escala 
e no útero da própria mulher, em pequena escala, é a vida e o 
destino. Ambos se colocam em movimento, simultaneamente, 
no momento do nascimento, tal como ensina a Astrologia, que 
é o estudo do destino governado pelas estrelas. 

Logo as Grandes Deusas são consideradas tecelãs, tanto 
para os egípcios quanto entre os gregos, os povos germânicos 
e os maias americanos. (p. 199). 

 

No trabalho sobre o Fio da Vida. J. relata que parece um teatrinho, pois 

olha para o pano e pensa: “não sei o que fazer”, parece perguntá-lo:  “o que 

você quer que eu faça?” E o pano responde: “preciso de cores e que você 

me preenche porque me sinto vazio...”. Neste instante ela percebe e relata 

que está igual ao pano, precisando de preenchimento, de alegria, de carinho... 

então percebeu que o pano lhe dizia: “eu te ofereço a mim para trabalhar um 

pouco sua paciência com as coisas de sua vida”. (Barboza, 2006, p.50). 

 

 

 

 

 

      FIGURA 8           FIGURA 9 
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Para que o traçado do destino não seja feito rápido 
demais, o ser humano tenta detê-lo fazendo nós ou 
entrelaçando os fios: o cabelo é trançado e atado; à gravata é 
dado um nó. Pulseiras, colares e anéis que antigamente eram 
objetos próprios dos deuses como sinal de sua imortalidade, 
hoje em dia também são usados pelos seres humanos comuns. 
Quem era iniciado nos mistérios sagrados da deusa Deméter 
podia usar um fio condutor da vida nas articulações dos pés e 
das mãos. Por isso as mulheres usam aventais amarrados por 
cordões. (Waiblinger, 1986, p. 37) 

 
 

Sendo assim, é bom que não saibamos qual é o nosso destino. “Façamos 

o melhor em cada situação, realizemos corajosamente o que no momento 

existe para realizar, com a força que temos à nossa disposição”. (idem, ibdem)  

JUNG apud  VON FRANZ  (1964) nos diz com muita propriedade  que “o 

valor das idéias criativas está em que, tal como acontecem com as ‘chaves’, 

elas ajudam a ‘abrir’ conexões até então ininteligíveis de vários fatos, 

permitindo que o homem penetre mais profundamente no mistério da vida”. (p. 

310)  
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“A função mais importante da arte e da 

ciência é despertar o sentimento religioso 

cósmico e mantê-lo vivo” (Einstein) 
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CONCLUSÃO 

 

O  mistério da vida se revela como um instante divino. Assim como todos 

os outros seres humanos – há milênios é assim – foram gerados, e ao mesmo 

tempo muitas outras crianças vieram ao mundo. Assim nascem continuamente 

milhões de seres humanos. Essa mulher que está gestando não está sozinha 

com o que lhe acontece. Ela está ligada a todas as outras mães que já 

existiram, que existem e ainda existirão. E mesmo assim ou ao mesmo tempo – 

ela se sente completamente só, mesmo que possa estar cercada por médicos, 

enfermeiros, pelo marido ou por outras pessoas prestativas. Ela está sozinha 

com suas dores, sozinha com seus sentimentos, sozinha com sua impotência e 

criatividade, entregue a processos que ela terá de suportar, quer queira, quer 

não. 

O homem que foi uma criança amada, filho amado de sua mãe, será 

também um homem amoroso, irá sentir a força criativa do amor e poderá 

transmiti-la às outras pessoas. O ser humano fica adulto, a criança interior 

permanece sempre criança. A criança em você, em mim, em todas as pessoas 

é a força da transformação, a força do amor a luz do futuro. 

Percebi com este trabalho que as gestantes puderam utilizar daquele 

espaço para expressarem suas emoções e angustias em relação ao medo do 

parto, traumas anteriores, as mudanças psicocorporais, etc., que foram 

acontecendo ao longo do processo gestacional.  
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Durante todo o processo vivenciado neste período de trinta e três 

encontros foi possível perceber que a maternidade posiciona a mulher diante 

de uma nova situação que implica em adaptação e reposicionamento de 

conduta; esse processo é lento e gradual exigindo da mulher capacidade de 

dar sentido a esta vivência, através de um processo elaborativo que resultou 

em autoconhecimento e crescimento. 

Neste contexto da gestação como uma possibilidade no universo clínico 

gerando vida saudável, a Arteterapia se inseriu como território onde a 

criatividade de cada integrante do grupo pôde experimentar livremente várias 

formas de expressão, onde foi possível transformar o momento vivido como um 

momento único, onde foi permitido rir, chorar, tocar, sentir, ouvir, relaxar... Com 

a Arteterapia este caminho foi marcado por símbolos que puderam ser 

particulares (universo interno) que foi percebido e elaborado fortalecendo a 

singularidade na jornada da individuação de cada uma, ou símbolos que 

puderam ser coletivos, neste campo de expressão em algum lugar todas se 

identificaram, pois todas tiveram o potencial "o de criar". A Arteterapia como 

caminho ajudou as mulheres a passarem por este tempo que foi o período de 

sua gestação de forma mais tranqüila, aliviando seus medos e fantasias, 

favorecendo o sentimento de pertencer a um grupo que é responsável pela 

condição de gerar e dar continuidade ao mistério que é a VIDA. 

Conforme todos os autores citados na trajetória da construção deste 

estudo acredito firmemente que as idéias de Jung podem servir à descoberta e 

à interpretação de novos fatos em muitos campos da ciência (e também da 

vida cotidiana), levando o indivíduo, simultaneamente, a uma visão mais 

equilibrada, mais ética e mais ampla do mundo.  
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Penso que de uma forma preventiva por um mundo mais saudável a 

relação mãe-bebe trabalhando o desenvolvimento do vínculo afetivo será uma 

forma de vislumbrarmos no futuro relações mais humanas e solidárias com o 

cuidado se refletindo para o mundo em que habitamos criando condições 

favoráveis de experimentar o propósito de energizar um novo relacionamento 

com o bebe, formando um apego efetivo e positivo com este “serzinho” em 

construção. 

É improvável que essas necessárias mudanças de visão de paradigma 

venham dos sistemas políticos existentes. A mudança precisa vir das raízes, 

das bases. Acredito que, para encorajar valores que servirão melhor a vida do 

homem e do mundo em que habitamos, precisamos desenvolver possibilidades 

criativas de relação, iniciando este contato bem nos primórdios, ainda no útero-

materno. 

Gaia, mãe-terra, não é uma força divina separada de nós. Gaia existe 

dentro de cada um de nós e está interconectada a  cada um de nós. 

Retratando tudo o que foi dito busquei a poesia intitulada Gaia para finalizar 

este estudo.      

 

A terra é uma mulher 

grávida de esperança 

em sua placenta azul 

(liquido aquático do tempo) 

respira o coração das eras.  

 

Sendo o universo 

pai da nova vida 

que pulsa em seu ventre de mãe. 

Nascerá, por certo, 

do Amor que existe  

no sentimento de tudo. 
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A lua emprestará 

sua agulha de prata 

o Sol seu fio de ouro. 

Para que seja urdido 

um tecido éter: 

o manto azul das estrelas. 

 

Onde, agasalhado estará 

seu pequeno corpo de infância. 

 

A nova vida então  

se chamará homem. 

 

Não aquele  

nascido do morto silêncio, 

onde enterraram o cemitério das baleias. 

 

Tampouco aquele  

que não satisfeito em cercar os campos 

quis cercar as tardes de primavera. 

 

Sequer aquele  

que vende em finos frascos de vidro  

o perfume das flores. 

 

Nem mesmo aquele  

que surdo à melodia da vida 

silenciou seu canto 

numa gaiola de asas. 

 

Ainda aquele  

que prostituído em mercadoria 

trocou seu corpo 

por um salário. 

 

A nova vida amará 

até onde existir o amor: 
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esse fogo eterno 

que arde nos corpos. 

   (Paulo Amorim) 

 

Este estudo não se encerra aqui, simplesmente foi o inicio para a 

percepção de que ainda existe muito que aprender e explorar sobre este 

assunto, assim sendo recomendações são necessárias para dar continuidade, 

aprofundar e completar questões ligadas ao nascer e do papel de mãe como: o 

pós-parto (puerpério), a importância da amamentação e os cuidados com o 

bebe sendo esta  uma das fases mais importantes da construção de um ser, 

pois acredito sinceramente que A MULHER É A GUARDIÃ DA VIDA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FIGURA 10 
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