ISEPE

FÁTIMA MARIA NETO DA SILVA EDO

ARTETERAPIA E OBESIDADE
UM CAMINHO SIMBÓLICO PARA A COMPREENSÃO
DA OBESIDADE FEMININA

Rio de Janeiro
2010

FÁTIMA MARIA NETO DA SILVA EDO

ARTETERAPIA E OBESIDADE
UM CAMINHO SIMBÓLICO PARA A COMPREENSÃO
DA OBESIDADE FEMININA

Monografia de conclusão de curso a ser
apresentada ao ISEPE, como requisito parcial á
obtenção do título de especialista em Arteterapia.

Orientadora: Profª Ms. Ângela Philippini

Rio de Janeiro
2010
i

Para as mulheres da minha família que são fortes e
determinadas. Dentre elas, destaco minha mãe, Maria
José, minhas filhas Samila e Nathália, tias e primas.
Para as amigas do curso de Pós-graduação em
arteterapia.
Para as participantes do grupo de estágio.

ii

AGRADECIMENTOS

À minha orientadora e professora Ângela Philippini, que clareou meu caminho com seu grande
conhecimento e idéias.
À professora Márcya Vasconcellos transmitindo força e ponderação nos momentos difíceis.
Ao meu marido Luiz e filhos: Júlio, Nathália e Samila pela paciência em alguns momentos.
As minhas amigas: Ana de Jesus, Fátima Carnaval e Márcia Lima com material bibliográfico
de fundamental utilidade.
À colega de estágio Gabriela Vasconcelos pelo apoio e coragem em aceitar o convite e o
desafio.
Ao grupo de colegas e professores da Clínica Pomar com quem convivi durante este curso e
que transmitiram algo especial além do ensinamento.

iii

“Só aquilo que somos realmente tem
o poder de curar-nos”.
G. Jung.
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RESUMO

Este trabalho objetiva investigar alguns aspectos psicológicos envolvidos na condição de
obesidade feminina sob a perspectiva da psicologia analítica de Jung, a partir de um grupo de
Arteterapia com mulheres obesas. A pesquisa busca entender como a materialidade da
arteterapia pode contribuir para acessar e transformar conteúdos inconscientes nestas mulheres.

Palavras chaves: Obesidade Feminina – Arteterapia – Criatividade – Alimento – Materialidade
– Corpo.
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ABSTRACT

This work aims to investigate some psychological aspects involved in the condition of
female obesity from the perspective of analytical psychology of Jung, from a group of obese
women with Art Therapy. The research seeks to understand how the materiality of art therapy
can help to access and transform unconscious contents in these women.

Keywords: Obesity Women - Art Therapy - Creativity - Food - Materiality - Body.
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APRESENTAÇÃO

Fig. 1

Os transtornos alimentares estão acometendo cada dia mais pessoas. A obesidade pode
ser considerada um mal do século assim como a obesidade severa ou mórbida, caracterizada
por risco de morte, que está crescendo a cada dia. Há em contrapartida uma grande divulgação
das cirurgias bariátricas, feitas muitas vezes para fins estéticos e com riscos preocupantes.
Hoje em dia é difícil uma família que não tenha entre seus membros pelo menos uma
pessoa obesa. A minha família não é diferente, desde a minha infância convivi com pessoas
obesas e observava a relação delas de prazer com o alimento, e agora busco através deste
estudo, com base na teoria Junguiana entender os aspectos simbólicos do alimento.
Ao terminar a faculdade de psicologia uma prima que sofria com sobrepeso e
freqüentava grupos de ajuda a obesos, convidou-me para trabalhar no atendimento psicológico
de um grupo de pessoas ligadas a um hospital que fazia o encaminhamento para cirurgia
bariátrica. Fui conhecer o espaço, lá encontrei pessoas em risco de vida e sem esperanças no
futuro. A grande dificuldade de locomoção os impedia de levar a vida, como as outras pessoas
que não tem vício. Por problemas políticos a ong se desfez.
Mais de dez anos depois e após terminar a Formação em Arteterapia e ingressar no curso
de pós-graduação, descobri durante o curso que queria estudar sobre obesidade e busquei um
local para estagiar. Minha prima havia feito a cirurgia bariátrica (redução de estômago) e me
indicou a ONG (Graco) onde trabalhei com um grupo de mulheres obesas.
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Busco com o estudo entender alguns aspectos ligados à obesidade e compulsão, e
possíveis conseqüências do excesso de ingestão de alimento e principalmente o que leva a este
comportamento de vício. Pretendo com o embasamento psicológico da teoria junguiana e com
a materialidade e expressividade da Arteterapia, trilhar caminhos de autoconhecimento, e
vislumbrar possíveis modificações em busca de uma vida mais saudável e plena.
Recebi uma grande contribuição de toda a equipe da Clínica Pomar neste estudo e em
especial aos professores que me auxiliaram na escolha e no desenvolvimento do estágio e
conseqüentemente da monografia. Destaco alguns momentos significativos:
Vivenciei com a Professora Márcia Tavares, da disciplina: Consciência Corporal, as
diversas possibilidades de trabalho com o corpo que pude desenvolver no grupo e foi um dos
trabalhos mais significativos com as mulheres obesas. Nas aulas da Professora Eliana Ribeiro,
libertei a criança, a mulher, a guerreira com danças e reflexões sobre cultura. Na aula de
música com o professor Luiz de França, aprendi a junção de som com sentimento, que foi
fundamental na descoberta de talentos e emoções. Nas aulas de fotografia com a professora
Eliane Heeren, pude perceber como o olhar através da lente de uma câmera pode ousar revelar
sua auto imagem e assim abrir caminhos e possibilitar ao grupo de mulheres a percepção de si
e o prazer em se cuidar. Todas as aulas foram preciosas principalmente às ministradas pela
coordenadora e professora do curso Ângela Philippini, com seu grande conhecimento e
generosidade. Para finalizar preciso ressaltar que o teatro com o professor Jitman Vibranovski
surgiu para mim e para o grupo de estágio como revelador e facilitador no mergulho nos
conteúdos internos mais dolorosos e obscuros.
Além de compreender a obesidade feminina, busco poder levar a arte para dentro do
universo desta doença e mostrar a grande possibilidade em contribuir pra se criar um núcleo
saudável. Trabalhar com arte estimulando a criatividade pelos sentidos, acessando o sensível e
ouvindo os pedidos da alma é o melhor alimento para um arteterapeuta.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo monográfico tem como objetivo investigar alguns aspectos
psicológicos envolvidos na condição de obesidade feminina, sob a perspectiva da psicologia
analítica de Jung. Para tal precisei olhar também para a mulher no contexto social e suas
grandes influências, pois ao longo dos anos sofreu em todos os aspectos grandes
transformações assumindo e acumulando vários papéis na sociedade. Estes papéis na maioria
das vezes criados por influências externas, revelam-se na fase adulta como distantes das
necessidades da alma da mulher. Fugir da sua essência, da sua busca pessoal acaba por lhes
afastar de si mesmas.
A teoria junguiana trabalha com o imaginário e seus conceitos nos dão a oportunidade
de buscar novos horizontes para estudo da obesidade feminina. Este enfoque analítico amplia e
facilita o auto conhecimento em um público bastante resistente. Despertar os sentidos, acessar
a intuição, alcançar o sentimento e tornar tudo consciente são ações que este estudo pretende
abordar através da materialidade.
Esta pesquisa foi desenvolvida segundo o modelo bibliográfico de pesquisa e ilustrada
com o estágio realizado.
No primeiro capitulo apresento algumas implicações fisiológicas e psicológicas da
obesidade feminina abordo algumas das influências no desenvolvimento da identidade
feminina No segundo capítulo sobre Arteterapia descrevo conceitos e processos, assim como
cito alguns materiais e técnicas trabalhados para o melhor desbloqueio do conteúdo
inconsciente destas mulheres.
No terceiro capítulo falo da busca do equilíbrio psicológico, nutricional e social.
Primeiramente para o melhor entendimento da simbologia e da obesidade como sintoma o
esclarecimento de conceitos Junguianos é fundamental. No aspecto psicológico e social abordo
aspectos da valorização da necessidade de reconhecimento da existência no mundo, e
elementos construtivos da formação da identidade feminina.
No último capítulo descrevo o trabalho de estágio em que apresento algumas ilustrações
para o estudo referentes ao processo arteterapêutico que resultaram em revelações
surpreendentes e compensadoras, pois observei a materialidade facilitar a comunicação e os
estímulos geradores servirem de deflagradores de emoções diversas.
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Cabe ressaltar que o presente estudo monográfico não pretende esgotar o tema,
apresentando-se como uma contribuição inicial para a reflexão sobre estes aspectos específicos
da práxis arteterapêutica.
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CAPITULO 1
OBESIDADE FEMININA

Meu corpo não é meu corpo, é ilusão de outro ser. Sabe a arte de
esconder-se. E é de tal sagaz que a mim de mim ele oculta meu corpo,
não meu agente. Meu envelope selado. Meu revólver de assustar.
Tornou-se meu carcereiro, me sabe mais que me sei.
Carlos Drummond de Andrade

Fig. 2

Neste capitulo falarei sobre as implicações fisiológicas e psicológicas da obesidade
feminina com enfoque da medicina e a visão da obesidade como doença psicossomática À
mulher atual é obrigada a ser produtiva e ao mesmo tempo é exigido um padrão de beleza
inalcançável, gerando frustração. Apresentarei algumas correlações entre digestão e emoção,
fome e afeto e o vício da compulsão.

6

Negar o pedido mais natural e profundo do corpo que é o prazer. O prazer voltado para o
próprio corpo e fazer o inverso, buscando a proteção com a transformação do que pode lhe dar
prazer. Esconderijo, casulo, prisão é assim que corpos femininos se transformam em objeto de
profundo lamento, para fugirem de si mesmas, ocultando em seus corpos a essência feminina e
próximas de desistir das próprias vidas.
Cada passo, cada escolha significa um novo arranjo para permanecer enclausurado ao
seu corpo infeliz. Refiro-me a escolhas, como: casamento, profissões, afazeres domésticos e
tudo em que possa ser projetada sua saúde, sua parte saudável, sobrando para estas mulheres:
raiva culpa e a forma inadequada de lidar com as suas projeções.
Para adaptar-se a evolução cultural, a mulher pode ter perdido algo muito importante
no meio do caminho pela busca de igualdade social. As mulheres do séc. XX têm
vivido há séculos uma cultura de orientação masculina que as manteve inconscientes
do seu próprio princípio feminino. Sua feminilidade inconsciente se rebela,
assumindo manifestação somática.(WOODMAN, 1980, p. 11).

Observo a obesidade feminina como um sintoma psicossomático, ampliamos o
entendimento da necessidade em buscar ajuda no universo psíquico das mulheres e no
funcionamento de órgãos associados ao seu simbolismo psíquico. Começaremos onde todo
alimento ingerido passa necessariamente, que é a digestão.
A digestão apresenta semelhanças com as atividades cerebrais, pois é o cérebro (ou a
consciência) que consome e digere as impressões imateriais do mundo (já que o ser
humano não vive só de pão). Através da digestão, por outro lado, lidamos com as
impressões materiais. Assim a digestão abrange: a captação das impressões materiais
do mundo, a discriminação do que é ―suportável‖ e do que é ―insuportável‖; a
assimilação

dos

materiais

benéficos

e

a

expulsão

dos

materiais

indigeríveis.(DAHLKE, 2007, p.121)

Ainda segundo o autor, a obesidade é um sintoma de um distúrbio alimentar que engloba
o excesso de alimento e também existe o contrário que é a anorexia onde há a recusa em se
ingerir alimento. Está diretamente ligado ao simbolismo do alimento onde as pessoas dão
preferência ou recusam-se a comer. ―Diga-me o que comes e dir-te-ei quem és!‖.
O desejo de ingerir um determinado alimento pode estar relacionado a uma
compensação afetiva não satisfeita ―A fome é um símbolo do desejo de ter, de introduzir em si
mesmo, é a expressão de certa gula. Comer é a satisfação do desejo através da integração,
através da ingestão e da satisfação‖. (DAHLKE, 2007, p.121).
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Para Dahlke (2007), as emoções, frustrações, alegrias e tristezas, têm correlação com a
escolha de determinado alimento e com a freqüência da escolha pode-se perceber o tipo de
satisfação psíquica a ser suprida.
Se alguém está faminto de amor, e essa fome não está sendo adequadamente saciada,
ela torna a surgir no corpo como um apetite exagerado por doces, amor e doçura são
sinônimos. Já as pessoas que pensam demais e realizam um trabalho intelectual
sentem desejos de comidas salgadas e iguarias bem condimentadas. O oposto
acontece com os que adotam uma dieta sem sal e sem temperos. Essas pessoas se
poupam de todas as novas impressões. Lidam medrosamente com os desafios do
caminho, sentem temor diante de toda confrontação. (ibidem, p. 121).

Ainda abordando a relação entre o conteúdo emocional envolvido na escolha do alimento
Woodman (1980) diz, que a necessidade de amor é, facilmente confundida com a necessidade
de comida. Como o amor é parte importante da vida, provar comida é provar a vida, mas, por
outro lado, evitar a comida pode ser evitar a vida. O sistema de punição e recompensa no
tocante à alimentação do corpo do obeso torna-se uma questão moral. Quando se sentem
rejeitadas por outras pessoas, as mulheres obesas tendem a compensar a perda com comida;
quando iradas consigo mesmas, punem o corpo com comida; quando felizes, recompensam o
corpo com a abstenção. Em resumo, a comida torna-se o bode expiatório de todas as emoções,
formando o núcleo em torno do qual gira a personalidade.
Ingerir excesso de alimento pode ser uma fuga alimentada pelo vício. Fazer do alimento
um vício pode ser a escolha pelo que está mais fácil ou mais próximo quando há falta de
coragem de lutar pelos seus próprios desejos. Pode faltar força em si próprio e muitas vezes
determinação ou quem sabe discernimento, clareza do que se quer no íntimo. Neste momento a
arte pode clarear o caminho, mostrar a necessidade primordial a ser suprida independente da
vontade alheia é um olhar para si. Um traço, uma modelagem, pontos em um tecido, formas
recortadas, coladas, materiais diversos dispostos em uma montagem, que revelam símbolos, e
estes se tornam fundamentais ao autoconhecimento e no caso do campo simbólico em questão
chegar ao entendimento do eu perdido com o vício. A arteterapia pode ser facilitadora nesta
busca do si mesmo. Abre espaço para a transformação e isso pode ser um grande desafio para
quem está com a vida nas mãos e a leva a boca, como quem quer saciar a necessidade de algo e
não percebe que está destruindo-se.
A compulsão alimentar está diretamente ligada à falta de controle na ingestão de
alimento e isso pode–se entender como um vício. ―Todos os viciados estão buscando algo;
todavia, interrompem sua busca demasiado cedo e ficam estagnados num âmbito substitutivo.
A busca deve levar ao ato de encontrar e assim ser resolvida. ‖ (WOODMAN, 1980, p.23).
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Com as mulheres a cada dia se envolvendo com descobertas pessoais e voltando-se na
busca de maior sucesso e eficiência nas suas jornadas, quando impossibilitadas de alcançar
seus objetivos ou quando distantes da sua essência, podem substituir o objeto da meta pelo
alimento.
Dahlke conclue:
Todos os heróis da mitologia e da literatura – Ulisses, Dom Quixote, Percival, Fausto
– estão envolvidos numa busca; no entanto, eles não pararam de buscar enquanto não
atingiram sua meta. A busca faz o herói passar pelos perigos, pela confusão, pelo
desespero e pelas trevas..., mas quem tiver medo das provas e dos perigos, do esforço
e das confusões do caminho, torna-se um fraco, um viciado. Essa pessoa projeta o
objetivo de sua busca em alguém ou algo diferente encontrado no percurso, e encerra
imediatamente sua busca. Ela se identifica com esse objeto substituto, e nunca se
cansa dele. Tenta satisfazer sua fome com porções cada vez maiores dessa
alimentação substitutiva, e não percebe que, quanto mais a ingere, mais sua fome
aumenta. (2007, P. 121).

A compulsão é um afastamento do si próprio, uma fuga do enfrentamento. É um arranjo
para suprir o vazio da alma. Nas mulheres há uma tendência a serem mais voltadas para a
fantasia de algo perfeito, a ser alcançado sem esforços, daí a satisfação pelo alimento terá sua
plena substituição. O mais difícil é o real entendimento da busca de algo maior e mais
trabalhoso e porque não dizer doloroso, que é o mergulho dentro de si.
A compulsão de comer (gula) é uma substituição à alimentação espiritual que
significa aprender, integrar e incorporar em nossa consciência os princípios que
consideramos exteriores ao eu pela alimentação física. A nossa fome de viver não é
satisfeita através da experiência real, ela se precipita para o corpo onde se manifesta
como sensação de fome. Essa, porém é uma sensação que não pode ser satisfeita, pois
o vazio interior nunca poderá ser preenchido por nutrientes físicos... Os gulosos, no
entanto, vivem seu amor unicamente através do corpo, sendo incapazes de lidar com
ele no nível da consciência. Os compulsivos estão a procura do amor, da aprovação,
da recompensa; todavia, infelizmente, num nível inadequado.
(DAHLKE, 2007, p.125).

Sairei dos aspectos psicológicos da obesidade feminina para procurar entender a
abordagem médica da obesidade. O próximo tópico é de grande importância para saber como
se classifica a pessoa de baixo peso até a de obesidade mórbida, muitas vezes distorcida pelos
padrões da sociedade.
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1.1-Conceito
Segundo Sorbello (2006), Obesidade é a condição em que se tem excesso de peso,
caracterizado por uma participação da massa do tecido gorduroso superior a 20% - 25% no
peso total do indivíduo. Obesidade severa (mórbida) relativa à doença; ou que pode
desenvolver uma doença.
Existe uma nomenclatura de classificação para orientar como considerar uma pessoa com
o peso normal, excesso de peso, obesidade ou obesidade mórbida. Existem métodos para
avaliar o índice de gordura de uma pessoa. ―As formas mais conhecidas são as medidas
antropométricas obtidas através: do peso do corpo; da circunferência abdominal ou do braço;
da prega cutânea; do Índice de Massa Corpórea (IMC – relação peso/altura)‖.
(SORBELLO, 2006, p.27).
O método mais prático e logo mais utilizado é o cálculo do IMC. Para se calcular o IMC
ainda segundo o autor usa-se a equação e tabela de classificação abaixo:
IMC = Kg / m2


< 18.5

Abaixo do peso



18.5–24.9

Peso normal



25.0–29.9

Sobrepeso



30.0–34.9

Obesidade grau I



35.0–39.9

Obesidade grau II



> 40.0

Obesidade grau III

1.2- Tipos de obesidade
Depois de classificarmos a obesidade, podemos entender os aspectos pessoais que podem
determinar se uma pessoa pode nascer com a doença e para tal veremos os tipos de obesidade.
De acordo com Woodman (1980), algumas pessoas parecem ―programadas‖ para serem
gordas; outras ficam gordas por diversas razões. A obesidade endógena ou primária se
desenvolve a partir do interior; a obesidade exógena ou secundária requer um excesso de
alimentação.
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Ainda sobre a obesidade endógena ou primária, ―existem estudos que falam do fator
genético como responsável pela obesidade e é ele que determina o número de células
gordurosas

em

um

herdeiro.

Contudo

esta

influência

ainda

é

discutível‖.

(SORBELLO, 2006, P.26).
Além de algumas classificações e teorias precisamos levar em conta o funcionamento de
cada pessoa, buscando um autoconhecimento da fisiologia do organismo e é fundamental
entendermos sobre o metabolismo que veremos a seguir.

1.3- Metabolismo
―O corpo é uma máquina magnificamente afinada, programada
para metabolizar carboidratos, proteínas e gordura‖.
WOODMAN

O metabolismo corporal inclui o conhecimento sobre o equilíbrio de hormônios, enzimas
e percursos bioquímicos da energia no corpo. O corpo tem suas necessidades nutricionais
especificas, mas também por trás de quaisquer distúrbios metabólicos existem, tanto causas de
ordem fisiológicas como causas de natureza psicológica.
Para Woodman (1980), Um breve estudo do metabolismo do corpo é essencial para uma
compreensão psicológica dos problemas somáticos da obesidade. A pesquisa médica dos
últimos trinta anos deixou bem claro que o equilíbrio energético do corpo não depende apenas
da ingestão de calorias e do gasto de energia; as revistas médicas contêm incontáveis relatos de
experimentos que induzem novos fatores, psíquicos e somáticos, a serem considerados.
Ainda segundo a autora, de uma perspectiva psicológica, portanto, é essencial que a
mulher inteligente aprenda por si mesma os mecanismos do corpo; o corpo tem suas
necessidades nutricionais específicas e ela pode encontrar um interesse renovado em
experimentar alimentos que pode ou não metabolizar de maneira adequada. Além disso, muitas
mulheres obesas são intuitivas, tendo a sensação como função inferior. Elas ficam fascinadas
com suas imagens oníricas e tendem a ignorar o corpo no qual a sua sombra está embutida,
situação que termina por levar à enfermidade ou à ―possessão‖.
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O equilíbrio mencionado acima ―está diretamente ligado ao também equilíbrio da
quantidade de alimento ingerida (calorias, energia) por uma pessoa e as suas necessidades
diárias, e pelos gastos destas calorias por ela praticada (exercícios, atos físicos
diários)‖.(SORBELLO, 2006, p. 19).
Entender as implicações do consumo excessivo de alimento é algo mais complexo do
que as teorias médicas mencionadas sobre o funcionamento do corpo, podem explicar. Dentro
de tudo dito acima, algo é fundamental para o entendimento da obesidade feminina que é a
relação desta mulher com seus papéis dentro do contexto do mundo, de onde vive, do seu
núcleo familiar, do seu ambiente de trabalho e com o seu íntimo ligado à sua sexualidade, a
percepção dos sentidos no corpo, a sua satisfação como individuo, e a relação com sua alma. È
o que será apresentado a seguir, no tópico sobre identidade feminina.

1.4 - Identidade feminina
―A mãe é quem nos alimenta antes de termos uma identidade
distinta e é contra o contexto que ela significa que se constela nossa
identidade particular, juntamente com nossa noção de interno e externo,
ao assimilarmos aquilo que ela propicia‖.
JACKSON

Fig.3
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Para entrar no assunto de identidade feminina é preciso entender que ―existe uma
identidade que não é aquela que no Brasil, quando escutamos a pergunta qual a sua
identidade? Apresentamos imediatamente a “cédula” ou como se diz em São Paulo “Registro
Gera”l.”(PAIVA, 1989, p. 15).
A identidade que me refiro é a que permeia a sociedade com dúvidas acerca do
posicionamento mais adequado em relação à identidade sexual.
Neste final de século XX, para as pessoas que moram nas grandes cidades, a
identidade em geral resume-se aos caracteres pessoais usados para controle social:
nome, filiação, estado civil, sexo e etc. e principalmente um número para esse
conjunto. Ao assinalar o sexo não se tem dúvida em responde ―feminino‖ ou
―masculino‖.O que é realmente ser homem ou mulher? Parece existir um sentimento
permanente de inadequação que afeta o senso de identidade que é, inúmeras vezes
associado a uma abalada identidade sexual, particularmente entre as mulheres
(Ibidem, p. 15)

De acordo com o mesmo autor, estas inquietações estão presentes nesta sociedade
moderna. Hoje em dia é difícil para algumas pessoas posicionarem-se diante da construção da
identidade sexual. Veja o relato de uma professora ―Antigamente era mais fácil: menino jogava
bola, ganhava carrinho, revólver e espada. Era mais violento, era ensinado a ser agressivo, a
competir. E a menina ganhava boneca, panelinhas ajudava a gente nas tarefas domésticas,
precisava ser mais delicadinha, mais comportadinha, não falava palavrão‖. Este pensamento
polarizado parece uma regressão a um estagio anterior (inconsciente primitivo).(ibidem p.16)
Algumas pesquisas ou artigos falam dessa questão entre as mulheres, e tendem a
interpretá-la como sintoma de aprisionamento milenar. Aquele tipo de desconhecimento
apontado e incentivado como um componente positivo da identidade feminina. Seria a maneira
tradicional da mulher cumprir o modelo de pureza, negando as formas de conhecimento
corporal e sexual e afirmando a ignorância como atributo positivo da condição feminina, a ser
valorizado.
A trajetória da mulher em busca da sua identidade se confunde com a necessidade em
obter êxito no mercado de trabalho e entrar cada vez mais no universo masculino, de ação,
agressivo e racional. ‖A tradição junguiana formula a noção de um potencial humano universal
presente em qualquer ser humano, independente de: sexo, raça, religião, nação etc. e que
parametrado pela cultura e pela história‖.(ibidem, p. 13).
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Uma busca seria viver plenamente sem esconder-se no universo masculino da razão e
buscar o equilíbrio psíquico muitas vezes prejudicado com o convívio problemático dos pais.
Quase todas as mulheres são oriundas de uma sociedade machista com influências religiosas
repressoras. Para algumas mulheres, gerou uma preocupação constante com tabus e regras
presentes na sociedade, e isso acabou por prejudicar a liberdade sexual delas. Usar a razão e a
ética pode ter sido uma saída para sabotar o desejo reprimido e projetar no alimento o prazer
inalcançável.
As mudanças ocorridas na sociedade são significativas na formação da identidade
feminina, mas as influências e transformações envolvendo o relacionamento de uma mulher
com sua mãe podem ser fundamentais para o melhor entendimento da obesidade feminina.
Segundo Paiva (1989), voltando à infância, onde a convivência com os pais pode se
tornar um determinante de influência direta na relação futura de uma mulher com sua
feminilidade. Quando o bebê recebe o alimento da mãe, ele na maioria das vezes,
principalmente quando amamentado, tem uma ligação sentimental e de nutrição direta com o
corpo da mãe e a mãe assim lhe oferece não só o alimento, mas os seus conteúdos emocionais.
Pode haver um prolongamento desta ligação sentimental, mesmo depois de ter saído do
seio materno e pode ser possível que o alimento manipulado por esta mãe ainda continue
impregnado de conteúdo emocional. No momento em que a criança aceita o alimento, ele pode
estar na forma de amor, acolhimento e proteção. Ingerir aquele alimento é como aceitar o amor
daquela pessoa que nutre.
Pensando desta maneira a criança fica muito vulnerável a absorver toda problemática que
pode envolver esta mãe, inclusive a relação dela com seu próprio corpo. ―A mãe que não tem
contato com seu próprio corpo não pode fornecer ao bebê o sentido de harmonia com o Self e
com o universo, que é fundamental para o sentido ulterior de totalidade do filho‖.
(WOODMAN, 1980, p. 109).
Numa sociedade em que tantas mães perderam o contato com o ritmo de sua própria
natureza, não causa surpresa o fato de o medo da vida ser fundamental em tantas
personalidades. A criança a quem não se permite viver os seus próprios ritmos
espontâneos desenvolve um medo petrificador do poder dos seus próprios instintos,
visto estar apartada do seu próprio ser interior e, portanto, distante da realidade da
vida. Esta criança poderá tornar-se uma mulher adulta que simplesmente não
compreende o princípio feminino. Para ser receptiva precisa renunciar ao controle,
abrir-se ao destino e mergulhar, através das trevas caóticas, num abismo sem
fundo...Assim ela não se atreve a entregar-se a vida. (ibdem, p. 110)
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Estas mulheres perdidas em sua identidade como adultas permanecem representando sob
controle os papéis de filha, esposa e mãe da maneira indiferente, como sempre os entendeu.
Para o autor citado acima, a mulher obesa vivencia uma dupla prisão. Sua obsessão com
o peso a protege do seu confronto consciente com os opostos. Sendo mulher, seu instinto
feminino lhe diz que ela deve submeter-se, mas ela está aterrorizada com a perda do controle
que, na verdade, não tem. Da mesma maneira, um homem amoroso não pode ser, a um só
tempo, amante e mãe substituta. Sua cura deve vir por intermédio do mergulho no abismo do
feminino ausente.
Dentro das reações físicas existe o forte tom emocional de um complexo e ―Jung
enfatizou que eram as emoções e não o intelecto, que constituíam o principal fator de
determinação das suas associações dentro do seu trabalho e que todos os processos afetivos
estão vinculados de um modo mais ou menos claro com manifestações físicas‖.(ibid, p.69)
Foi de grande importância o trabalho de Jung com um estudo com respostas
psicológicas a emoções intensas no Experimento de Associação, chegando a
conclusões que vários sintomas corporais eram mensagens da própria psique. Em
conseqüência, era possível atribuir-lhes um significado simbólico, cuja chave era
mais imediatamente acessível nas imagens oníricas. Neste contexto, o sonho servia de
intermediário entre o fisiológico e o psíquico, ligando-os entre si, da mesma maneira
como as projeções que apontam para objetos externos se ligavam a símbolos que
apontavam para o interior, o Self. O poder da cura residia numa percepção consciente
da natureza simbólica do sonho que fornecia o significado psíquico dos sintomas
corporais. O corpo através das imagens oníricas ligava-se com o espírito. Tomar
consciência do corpo e de suas operações equivalia a tornar-se consciente do espírito.
Tendo isso em mente, deve-se compreender a obesidade em termos simbólicos.
(WOODMAN, 1980 p.68)

No próximo capitulo abordarei no universo simbólico da arteterapia com os conceitos
relevantes ao tema obesidade feminina.
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CAPITULO 2
ARTETERAPIA E CRIATIVIDADE

―A linguagem natural da psique é metafórica e
faz uso da imagem como veículo portador de
novos significados‖.

JACKSON

Fig.4

A base deste estudo está fundamentada na busca do entendimento das questões do
feminino. Existem neste contexto, muitas influências e dentre elas, estão as relações em
sociedade, principalmente as atuais da sociedade pós moderna. As transformações ocorridas
com o decorrer dos tempos em busca de igualdade com o sexo masculino levaram as mulheres
a se afastarem da sua essência feminina. A busca de um lugar sagrado de imaginação criativa
que possibilite um voltar-se para si podendo colocá-las no caminho da individuação.
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2.1- Conceito
Segundo Philippini (2004), Arteterapia, um lugar de encontros e desencontros, onde
conceituar torna-se uma árdua tarefa. Árdua porque existem muitas formas de fazê-lo e
escolher é restringir. Árdua, também, porque o lugar onde se inscreve este campo de
conhecimento é confluência de muitos saberes.
Ainda segundo a autora,
Uma, dentre as inúmeras formas de descrever o que é mesmo Arte Terapia, será
considerá-la como um processo terapêutico, que ocorre através da utilização de
modalidades expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas configurarão uma
produção simbólica, concretizada, em inúmeras possibilidades plásticas, diversas
formas, cores, volumes, etc. Esta materialidade permite o confronto.(ibidem, p.13)

Em arteterapia o meio de expressar a criatividade perpassa pelos sentidos para atingir a
alma. Como meio de todo trabalho expressivo os sentidos precisam estar em sintonia e com
liberdade para a experimentação
A materialidade precisa acessar no indivíduo um sentido de ―desaparecer‖ para que a
arte apareça e a pessoa possa criar.
Mente e sentidos ficam por um momento inteiramente presos na experiência. Nada
mais existe. Quando “desaparecemos” dessa maneira, tudo à nossa volta se torna
uma surpresa, nova e fresca. A intensidade da concentração e do envolvimento se
mantém e cresce por si mesma, nossas necessidades físicas diminuem, nossa visão se
estreita, e perdemos o sentido de tempo. Nos sentimos despertos, vivos: o esforço se
torna facilidade. Absorvidos no puro fascínio do jogo, nas texturas, na resistência, nas
nuances e limitações do nosso meio de expressão, nos esquecemos do tempo e do
lugar onde estamos. O substantivo “ser” se torna verbo. É desse fulgor de criação no
momento

presente

que

o

trabalho

e

o

prazer

emergem.

(NACHMANOVITCH, 1993, p. 57)

Na busca de referências sobre quem começou no Brasil o trabalho terapêutico com
enfoque da arte, pode destacar, como precursora do processo, a médica psiquiatra Nise da
Silveira que desenvolveu um trabalho fundamental em terapia ocupacional com psicóticos no
Hospital Pedro II e posteriormente na Casa das Palmeiras onde trabalhou com pintura e
modelagem para expressar o conteúdo simbólico de pacientes internos. Segundo Grinberg,
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2003, Nise da Silveira, aprendeu a tirar proveito analítico dos quadros e esculturas feitos por
seus pacientes, lendo sobretudo as obras de Carl Jung. Em 1950, quando ela começava a se
aprofundar em suas pesquisas. Enviou uma carta com fotos das obras dos pacientes
diretamente para Jung que respondeu ―O professor Jung agradece muito as imagens das belas
mandalas‖ Nise conta que a associação dos trabalhos dos doentes com as imagens primitivas
referentes a mitos e rituais descortinou um enorme campo para interpretação.
Os fundamentos da teoria analítica aproximam-se do entendimento da criatividade e das
ações expressivas como reveladoras da alma humana. Parafraseando Willian Blake, Singer
transcreve em seu livro ―O homem não tem um Corpo separado da alma; por isso que se
chama Corpo é uma porção da Alma registrada pelos cinco sentidos, os principais canais de
recepção da Alma nesta era. A energia é a única vida e vem do Corpo; e a Razão é a
circunferência fechada ou externa a Energia‖ (SINGER, 2002, p.266).

2.2 – Processo arteterapêutico

―Traduzir o indizível em formas visíveis‖.
Jung

Para entender o caminho a ser percorrido por um arteterapeuta percorrendo o conjunto
dos atos e o porque da realização deles é o que veremos neste tópico. O processo criativo pode
desvelar caminhos, colorir trajetórias e proporcionar descobertas, criando vínculos e
promovendo renascimento em corpos que enclausuram sentimentos. Tecidos, tintas, papéis,
histórias, dança, música, filmes e todos os estímulos que a arteterapia pode oferecer conduzem
a livre expressão dos sentimentos.
Como explica Philippini:
No processo arteterapêutico, a compreensão dos múltiplos significados contidos nos
símbolos advém do trabalho criativo, plástico e expressivo... A produção imagética é
conseqüência de processos primários de elaboração psíquica, tendo assim, na maioria
das vezes, a possibilidade de não passar pelo crivo da consciência e do controle
egoico. Posteriormente, ao ser confrontada através de sua materialidade, poderá
começar gradualmente a oferecer alguns, dentre seus múltiplos significados á
consciência. O leque representado por esta multiplicidade de informações é aberto
pela

transposição de linguagens plásticas e

expressivas,

em

abordagens
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genericamente denominadas: AMPLIFICAÇÃO SIMBÓLICA. A partir deste
momento a busca do significado do símbolo percorre um conjunto de ações realizadas
segundo o modelo teórico Junguiano de ―circum-ambulação‖, ou seja, caminhar e
movimentar-se em volta do eixo construído pelo símbolo...Este processo ainda conta
com a complementação através de instrumentos oriundos de um ―rastreamento
cultural‖ na procura de pistas e registros de sentidos arquetípicos e universais do
símbolo pesquisado em referências diversas: na cultura ancestral, em mitos, contos de
fada, lendas, fábulas, manifestações folclóricas, tradições religiosas e iniciáticas,
história da arte e iconografia s de diferentes povos. Pesquisa essa, complementada
pelo olhar em manifestações culturais contemporâneas, tais como: fotografias, filmes,
vídeos, documentários, extratos literários, notícias de diferentes mídias (jornal, TV,
Internet), letras de música e iconografias contemporâneas.(2009, p.17).

Um espaço possível a ser trabalhado como parte final do processo de desdobramento do
processo arteterapêutico, pode ser produzido através de um ritual. Segundo Johnson (1986), é
uma representação física da mudança de atitude interior que o inconsciente está solicitando
através de sonhos ou plasmado em símbolos(...) Um ritual altamente consciente desenvolve
uma mensagem poderosa para o inconsciente, causando mudanças que acontecerão em níveis
profundos, onde se originam nossas condutas e valores.
As línguas constituem sistemas de comunicação verbal, porém a nossa capacidade de
comunicar conteúdos expressivos não se restringe a palavras. Os processos de criação
ocorrem no âmbito da intuição. Ao constatarmos a presença das diversas
qualificações que se fundem no ato criativo, cabe diferenciá-las. O homem será um
ser consciente e sensível em qualquer contexto cultural, ele já nasce com um
potencial de sensibilidade. A sensibilidade pode ser definida como uma porta de
entrada das sensações. Representa uma abertura constante ao mundo e nos liga de
modo imediato a o acontecer em torno de nós.(OSTROWER, 1987, p. 24)

O uso dos materiais e formas expressivas determinam a trajetória e dependem do olhar
atento do arteterapeuta sobre a organização harmônica do fazer artístico. No próximo tópico
abordaremos os materiais e suas propriedades.
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2.3 – Metodologia
―Traduzir

em

formas

mentais,

não

significa

necessariamente pensar com palavras‖.
OSTROWER
Algumas linguagens e materiais estarão a serviço do desbloqueio e liberação de
conteúdos inconscientes, para a fluência do processo criativo. Outras estarão
favorecendo mais a comunicação e a configuração das informações objetivas,
enquanto outras permitem a saída do plano fugidio das idéias, sensações e emoções
para o campo concreto da densidade, peso, volume e texturas. E para esta autora,
combinar estas estratégias e complementá-las com outras, advindas de outras áreas de
criação, além das Artes Plásticas, é atividade complexa, que é auxiliada por
observação intuitiva, mas é também exercício teórico e técnico, resultante do estudo e
do conhecimento da natureza harmonizadora e organizadora do fazer artístico, e de
suas propriedades terapêuticas específicas, inerentes a cada materialidade e a cada
linguagem plástica.(PHILIPPINI, 2009 p.18)

Sobre a materialidade existem técnicas e materiais mais comumente usados que
descreverei a seguir:
Colagem

Fig.5
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A colagem como estratégia expressiva á fundamental em Arteterapia. É uma técnica
operacionalmente simples, de custo reduzido, e eventualmente sedutora em suas
múltiplas possibilidades plásticas e estéticas. Podemos misturar materiais e colar, em
técnica mixta: panos e papéis, papéis e materiais orgânicos como sementes, flores e
folhas secas e miçangas, barbantes. Uma infinidade de combinações plásticas em
experimentações diversas. A colagem propicia um campo simbólico de infinitas
possibilidades de estruturação, integração, organização espacial e descoberta de novas
configurações. (PHILIPPINI, 2009, p.23).

A colagem nos ajuda a vencer as barreiras iniciais sendo facilitadora do início do
processo arteterapêutico.
Fotografia

Fig.6

De acordo com a mesma autora, ―fotografia e suas reproduções são registros, arquivos,
pistas, partes, fragmentos de um” dicionário de emoções “com verbetes e ícones afetivos para
nos indicar as trilhas; expressar e reviver afetos‖.(PHILIPPINI, 2009, p.30)
Outra possibilidade do trabalho com fotografias são os ensaios e as experiências de
criação de personagens especiais para serem fotografados, com o auxílio de figurinos
e adereços, que ajudam a manutenção e a expressão de conteúdos inconscientes e,
muitas vezes, propiciam o resgate de uma autoimagem mais plena.(ibidem p.32)
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Pinturas

Fig.7
A pintura proporciona intensa mobilização emocional causada pelas experimentações
com as cores, também, pelos eventos de natureza física que propicia, pois a cor como
fenômeno físico apresenta ativos correspondentes fisiológicos. A utilização da pintura
no processo arteterapêutico é um recurso de muita efetividade, devido a sua intensa
possibilidade de mobilizar emoções, facilitando a fluência e a expressão de afetos. A
pintura proporciona atividades de liberação e de desbloqueio criativo.(ibidem, p.39)

Desenho
―O desenho conta à história, configura e facilita
a compreensão no nível da consciência‖.
Philippini

Fig.8
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O desenho permite expressar histórias pessoais com clareza, apenas utilizando a
configuração linear da imagem. O cliente de Arteterapia não precisa saber desenhar,
no entanto cabe ao arteterapeuta ter um conhecimento básico dos principais recursos
gráficos, bem como dos elementos fundamentais do discurso visual, um “alfabeto”
composto por: ponto, linha, traços, luz, sombra, configurações, perspectivas, projeção,
proporcionalidade e relações espaciais.(ibidem, p.49)

Costura e bordado.

Fig.9
As atividades de linha e agulha são extremamente úteis no processo areterapêutico.
Ensinam sobre a necessidade de cuidado, gradualidade, minúcia, atenção e
concentração. O trabalho delicado e minucioso do “ponto por ponto” nos ajuda a
redimensionar a compreensão do tempo que se deve destinar ao trabalho criativo, e a
paciência para ver pequenos resultados decorrentes de um lento processo, feito de
pequenos passos.(ibid, p.65)
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Modelagem

Fig.10
A modelagem em Arteterapia só deve ser utilizada depois de algumas experiências no
plano bidimensional, esta precaução deve-se ao fato que esta linguagem plástica
oferece algumas dificuldades operacionais e inaugurar as experiências no plano da
tridimensionalidade, envolvendo desafios de organização espacial e capacidade de
formar estruturas, e mantê-las em equilíbrio, além de intensificar a experiência com o
tato, envolvendo sensações com texturas e relevos. A modelagem em argila pode
funcionar como ativadora de elementos arquetípicos.(ibidem, p.72)

Mosaico
―Peças de um mosaico emocional que nem sempre se
encaixa a contento‖.
Philippini.

Fig. 11

Fig 12
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Antes de reunir os cacos ou fragmentos algumas vezes é necessário quebrar o que está
solidificado com o tempo e esta tarefa em alguns momentos pode ser valiosa, principalmente
com mulheres que usam o corpo como proteção. Segundo a autora, trabalhar com mosaico
pode ajudar a arrumar, reunir, ordenar, resignificar, e integrar restaurando a totalidade..
Construção

Fig.13

Fig.14

A utilização de materiais anteriormente usados e que seriam descartados ajuda a
redimensionar uma nova utilização, mas para isso é necessário um amadurecimento,
―demandam simbolicamente a consciência e a integridade de uma estrutura interna organizada,
coesa e bem introjetada‖.(PHILIPPINI, 2009, p.88)
As técnicas de construção em Arteterapia, além de oferecer uma enorme variedade de
materiais e possibilidades pode-se dizer que é uma das mais complexas. Dentre as
atividades de construção habitualmente utilizadas, tem a construção com sucatas, que
oferecem uma considerável dificuldade operacional, na medida em que reúnem
objetos díspares em tamanhos, texturas e materialidades, e convocam quem cria, ao
desafio de formar uma estrutura em equilíbrio, reunindo estas partes tão diversas entre
si. Certamente, dependendo do contexto, qualquer objeto poderá ser terapêutico, mas
alguns, por sua formatação, parecem ativar memórias arquetípicas de forma intensa e
facilitam o propósito de ordenação e edificação.(ibidem, P. 89)
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Personagens
―Uma parte de mim é todo, outra parte é ninguém: fundo sem
fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e
solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira‖.
Ferreira Gullar

Fig.15
O processo em movimento liberta as vozes destes personagens internos e os aproxima
da consciência, trazendo informações antes desconhecidas. Consideram que alguns
recursos de encenação, nos processos arteterapêuticos, favorecem e ativam a
compreensão de conteúdos antes mergulhados no inconsciente. Assim, há uma
vinculação natural entre o contar histórias e sua amplificação através das atividades
do teatro terapêutico. (PHILIPPINI, 2009, p.98).

Os personagens são um material de projeção muito eficiente quando existe grande
dificuldade em abstração para o mergulho com o próprio corpo.
No grande teatro da vida quantas vezes ficamos agarrados na mesma peça, fazendo o
mesmo enredo (em geral é um grande drama), dizendo o mesmo texto e ainda
reclamando do diretor: ―Ah, meu Deus, porque sofro tanto. Porque me deste tanto
sofrimento‖. E compulsivamente vamos montando a mesma peça por toda a vida. Às
vezes até trocamos o nosso antagonista, mas geralmente escolhemos outro do mesmo
jeito para fazer o mesmo papel. Dando voz a toda esta turma que nos habita,
remontando os nossos dramas com outros finais, o teatro nos proporciona retirar
alguns nós, mudar o enredo e montar muitas e muitas peças. Possuir os personagens
para que eles não me possuam. E o primeiro passo para possuí-los é conhecê-los¹.
(VIBRANOVSKI, 2006)
_____________________________________________________________________________________
1 – Retirado do texto do professor Jitman Vibranovsk da disciplina teatroterapia.
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Escrita criativa

Fig.16
A escrita criativa pode funcionar como um exercício de livre associação sobre
imagens plásticas produzidas, e sua posterior codificação pela escrita.(..)Estimulados
a partir de textos criados: poemas, contos e fábulas, desde que eles mantenham uma
conexão

com

o

campo

simbólico

(PHILIPPINI, 2009, p.108).

Consciência corporal

Fig.17

presente

no

processo

arteterapêutico.
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Trabalhar técnicas de relaxamento antes das atividades em arteterapia, ajuda a
desacelerar as pessoas e fazê-las relaxar para por fim conseguirem a concentração necessária
para o andamento do processo arteterapêutico é fundamental.
Trabalhos com música e movimento podem ajudar em trabalhos de grupos. Iniciar
ajustando o pulso através do toque e da respiração, o que prepara para um
funcionamento mais harmônico. As danças sagradas, danças universais e danças de
roda

restauram

o

aspecto

arquetípico

de

comunhão

e

interação

nos

grupos.(PHILIPPINI,2009, p.130)

O trabalho de consciência corporal em Arteterapia está a serviço da fluidez, da
flexibilidade, do relaxamento, da serenidade, do centramento, das atitudes essenciais para o
mergulho na própria profundidade psíquica. E o instrumento essencial neste contexto será a
relação do arteterapeuta com o seu próprio corpo e com sua dança da VIDA.(ibidem, p.132).
Materialidade
Ostrower conclui sobre a materialidade:
O homem elabora seu potencial criador através do trabalho. É uma experiência vital.
Nem na arte existiria criatividade se não pudéssemos encarar o fazer artístico como
trabalho, como um fazer intencional produtivo e necessário que amplia em nós a
capacidade de viver... O fazer concreto apresenta particularidades distintas.
Diferencia-se pelas propostas materiais a serem elaboradas em cada campo de
trabalho de acordo com o caráter da matéria. Cada materialidade abrange, de início,
certas possibilidades de ação e outras tantas impossibilidades. Se a vemos como
limitadoras para o curso criador, devem ser reconhecidas também como orientadoras,
pois dentro das delimitações, é que surgem sugestões para se prosseguir um trabalho e
mesmo para ampliá-lo em direções novas. Só na medida em que o homem admita e
respeite os determinantes da matéria com que lida como essência de um ser poderá o
seu espírito criar asas e levantar vôo, indagar o desconhecido...O imaginar seria um
pensar específico sobre um fazer concreto, mas não um concreto limitado, menos
imaginativo ou talvez não criativo. Pelo contrário, o pensar só poderá tornar-se
imaginativo através da concretização de uma matéria, sem o que passaria de um
divagar descompromissado, sem rumo e sem finalidade. Nunca chegaria a ser um
imaginar criativo. As ordenações, físicas ou psíquicas, tornam-se simbólicas a partir
de sua especificidade material. O único caminho aberto para nós, seria conhecer bem
uma dada materialidade no próprio fazer. (OSTROWER, 1987, 31).
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A materialidade caracteriza-se como algo presente naturalmente nas coisas concretas do
mundo. Ao trabalhar na criação de objetos o paciente está, tal qual o alquimista, trabalhando a
psique na matéria, dando materialidade à sua psique. Portanto, materialidade trata-se de algo
concreto, com massa, volume, cheiro e tonalidade, em estado bi ou tridimensional que provoca
o corpo, a consciência, inaugurando o processo imagético. (ibidem p.33)
A imagem não é a pintura ou o desenho ou a escultura tomados literalmente, mas é a
concretude dessas formas e a possibilidade de manejá-las e de interagir concretamente com
elas que permite o exercício imaginativo, que é constantemente intermediado e influenciado
pela materialidade.(ibidem p.21)
Como processos intuitivos, os processos de criação interligam-se intimamente com o
ser sensível. Mesmo no âmbito conceitual ou intelectual, a criação se articula
principalmente através da sensibilidade. Inata ou até mesmo à constituição do
homem, a sensibilidade não é peculiar somente a artistas. Em si, ela é patrimônio de
todos os seres humanos. Uma grande parte da sensibilidade, a maior parte talvez,
incluindo as sensações internas, permanece vinculada ao inconsciente. A ela
pertencem as reações involuntárias do nosso organismo, bem como todas as formas
de auto-regulagem. Uma outra parte, porém, também participando do sensório, chega
ao nosso consciente. Ela chega de modo articulado, isto é, chega em formas
organizadas. É a nossa percepção. Abrange o ser intelectual, pois a percepção é a
elaboração mental das sensações.
(OSTROWER 1987 P.12)

―Na sensibilidade variável de cada um, na estrutura única de uma individualidade, a
imaginação e a linguagem adquirem formas pessoais e subjetivas‖.(ibidem p.37)
²A Arteterapia, através do manuseio e experimentação de materiais diversos nas múltiplas
modalidades expressivas, em atmosfera acolhedora e protegida, vai facilitar o resgate da
sensorialidade, aguçando a sensibilidade, a percepção permitindo a vivência de momentos
mais soltos e lúdicos.
Estimular o reconhecimento de algo precioso e próprio, dando valor à criatividade inata
de cada um poder promover uma aproximação de si mesmo, gerando um possível crescimento
interior no caminho da individuação que será mais bem esclarecido no próximo capitulo.

____________________________________________________________________________
²Artigo publicado no site: www.arteterapia.ogr PHILIPPINI, Materialidade e arteterapia
10/04/2010.
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2.4 - Relação entre processo criativo e individuação
―O criar só pode ser visto num sentido global, como um agir integrado
em um viver humano. De fato, criar e viver se interligam‖.
.

Ostrower

Fig.18

Segundo Jackson (1996), o que chamamos de mundo externo vem a nós por meio dos
sentidos, com suas cores, texturas, odores, distâncias, altos e baixos, velocidades e lentidões,
seus ciclos de crescimento, morte, aceleração, vôo, luta, alimentação e assim por diante, ao
infinito. Nossa vida interior também tem suas intensidades de experiências, pensamentos
fugazes e sentimentos cambiantes.
A manutenção do equilíbrio saudável ao desenvolvimento de uma personalidade
depende, portanto, da sua possibilidade de ser capaz de interpretar simbolicamente as
expressões emergentes a consciência, confrontando-as e integrando-se com as situações de
experiências vividas.
Com o objetivo de clarificar o entendimento da formação da identidade.
A possibilidade de um ser humano poder se tornar um ser consciente de si e consciente
do outro, de estruturar uma imagem corporal, uma ética, incorporar e produzir cultura,

30

desempenhar papéis, atribuir um sentido à vida e a morte. O que é ratificado por Jung
ao referir-se às manifestações da psique coletiva que chamou de ―arquétipo‖,
potenciais de toda espécie, virtualidades independentes de raça ou cultura.
(PAIVA, 1990, p.38)

O conceito de individuação foi desenvolvido por Jung depois dele próprio ter renascido
ao emergir de um período profundo de cinco anos de reclusão e descobertas profundas sobre si
mesmo.
De acordo com Grinberg:
Individuação é o processo de tornar-se Si-Mesmo, in-divíduo, ou aquele que não se
divide face às pressões internas e externas nem se mistura na massa ou no coletivo.
Nesse processo, a personalidade desenvolve-se e unifica-se, e o indivíduo torna-se
consciente de sua

identidade como ser

único e

autêntico no mundo.

(GRINBERG, 2003 p.227).

A busca da imaginação para estimular o fazer criativo precisa encontrar espaço de
libertação.
O caminho criativo em arteterapia tem o propósito de concretizar, dar forma e,
materialidade ao que é intangível, difuso, desconhecido ou reprimido. Sonhos,
conflitos, desejos, afetos, energia psíquica que é bloqueada e precisa libertar-se e
fluir, ganhar concretude e poder plasmar e configurar símbolos, que, assim, cumprem
sua

função

de

comunicar,

estruturar,

transformar

e

transcender.

(PHILIPPINI, 2004, p.13).

Todo o processo de entrega a materialidade de maneira a deixar fluir a criatividade pode
ser custosa e até mesmo difícil dependendo do grau de resistência da pessoa. ―É natural que no
processo de experimentação possa surgir algumas barreiras e resistências. Isso se dá
possivelmente pelo distanciamento com o fazer espontâneo e o adormecimento de múltiplas
possibilidades

criativas

ainda

mais

em

um

universo

de

recursos

precários‖.

(PHILIPPINI, 2004 p.14).
A valorização do uso do pensamento racional leva a cada dia mais cedo a criança deixar
os materiais plásticos de lado e substituí-los por palavras e números que acabará lhes
distanciando do fazer espontâneo e logo deixando de dar vazão à criatividade.

Como disse Jung, se pretendemos não ter uma visão unilateral da realidade e não nos
tornar ditadores em nossa própria casa, são necessários tanto o pólo objetivo da
realidade, comandado pela razão, quanto o pólo subjetivo, expresso pela linguagem
mítica da fantasia, dos sonhos e da imaginação. (GRINBERG, 2003 p.176).
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Jung conclui que:
Em seu sentido estrito o processo de individuação só é real se o indivíduo estiver
consciente dele e, conseqüentemente, com ele mantendo viva ligação...O ego ilumina
a psique permitindo que ganhe consciência e, portanto, que se torne realizado. Se por
exemplo, possuo algum dom artístico de eu meu ego não está consciente, este talento
não se desenvolve e é como se fora inexistente. Só posso trazê-lo à realidade se o meu
ego notar. A totalidade inata, mas escondida, da psique, não é a mesma coisa que
uma totalidade plenamente realizada e vivida.(2002, p. 162)

Em arteterapia estes aspectos psíquicos configuram-se símbolos e pode nos dar pistas do
caminho do auto conhecimento e serão analisados no próximo item.
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CAPITULO 3
A BUSCA DO EQUILÍBRIO

Fig.19

São vários fatores responsáveis ao equilíbrio tanto do ponto de vista psicológico,
nutricional e do social e para buscar o equilíbrio é necessário conhecer alguns aspectos
pertinentes ao estudo dentre eles estão os conceitos junguianos.

3.1 –Conceitos junguianos aplicados ao processo arteterapêutico
Os conceitos Junguianos servirão de base no meu trabalho de conhecimento das origens
psicológicas da obesidade feminina, e o esclarecimento de alguns conceitos contribuirá para
tornar mais claro meu objetivo.

3.1.1 -Consciente e inconsciente
Nossa consciência não se cria a si mesma, mas emana de profundezas desconhecidas.
Na infância, desperta gradualmente e, ao longo da vida, desperta cada manhã, saindo
das profundezas do sono, de um estado de inconsciência. É como uma criança
nascendo diariamente do seio materno.(JUNG, 2006, p. 486)
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Consciente: O consciente pode ser esclarecido como; “Atributo do ser humano que
mantém a relação entre os conteúdos psíquicos e o ego, desde que este, percebendo a relação,
possa ter um certo controle sobre os instintos, o que lhe possibilita a adaptação‖.
(GRINBERG, 2003, p. 223).

Inconsciente: Refere-se aquilo que está fora do campo da consciência, portanto,
inacessível ao ego.
É tudo aquilo que não conheço, mas não penso num determinado momento; tudo
aquilo que já tive consciência, mas esqueci; tudo que foi percebido por meus sentidos
e meu espírito consciente não registrou; tudo que involuntariamente e sem prestar
atenção, ou seja, inconscientemente, sinto, penso, relembro, desejo e faço; todo o
futuro que se prepara para mim e que só mais tarde se tornará consciente.
(JUNG, 1975, P.135).

Para Jung, ―o inconsciente é formado por várias camadas concêntricas. Caminhando da
superfície em direção ao centro, encontramos níveis cada vez mais profundos e impessoais ou
coletivos‖. (GRINBERG, 2003, p. 227).
Ainda segundo o autor, pode-se imaginar o inconsciente como um lugar onde
guardamos coisas que esquecemos ou não desejamos lembrar e que ali ficarão. Mas não é
assim. Os conteúdos reprimidos voltam a consciência por bem ou por mal, manifestando-se
nos sonhos ou sintomas que podem ser físicos.

Inconsciente coletivo:
“Camada mais profunda do inconsciente, constituída de padrões
não individuais, mas universais: os instintos e os arquétipos‖.
Grinberg
À parte da psique que retém e transmite a herança psicológica comum da
humanidade. Estes símbolos são tão antigos e tão pouco familiares ao homem
moderno que este não é capaz de compreendê-los ou assimilá-los diretamente. É aí
que o analista torna-se útil. Possivelmente o paciente precisará ser libertado de uma
sobrecarga de símbolos que se tenham tornado gastos e inadequados. Ou, ao
contrário, talvez necessite de ajuda para descobrir o valor permanente de algum velho
símbolo que, longe de estar morto, esteja tentando renascer sobre uma forma nova e
atual. (JUNG, 2002, p.107)
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3.1.2 – Símbolo
“Cada vez que um símbolo é produzido no processo terapêutico,
seus significados inconscientes demandam
atividades criativas para desvelá-los‖.

propostas de
Philippini

Fig.20
Uma palavra ou uma imagem simbólica é simbólica quando implica alguma coisa
além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem tem um
aspecto ―inconsciente‖ mais amplo, que nunca é precisamente definido ou de todo
explicado. Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a idéias que estão fora
do alcance da nossa razão.(JUNG, 2002, p. 20)

Para Philippini (2009), no contexto arteterapêutico, os símbolos aglutinam a energia
psíquica em materialidades, como também nos ensina Edinger, falando sobre a origem deste
vocábulo. Assim, para este autor, símbolo origina-se do grego, reunindo dois vocábulos: SYM
+ BOLON, cuja tradução aproximada é Reunião. E para a autora no contexto da arteterapia,
esta reunião se dá pela integração de Energia Psíquica e Forma.
Que todos os fenômenos psíquicos são de natureza energética e que a psique está
em constante atividade, produzindo símbolos continuamente. O significado dos
símbolos é próprio de cada pessoa e específico do momento que ela está vivendo e o
contexto no qual surgiram. A palavra símbolo significa, etimologicamente, ―aquilo
que une‖ e na psicologia o símbolo liga as partes do sistema consciente-inconsciente,
sendo elemento principal para compreender a maneira como ambas se comunicam
(GRINBERG, 2003, p.104)
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Segundo Neumann (1974), as imagens simbólicas do inconsciente são a fonte criativa do
espírito humano, em todas as suas realizações. Não são só a consciência e os conceitos
referentes a sua compreensão filosófica do mundo que têm a sua origem no símbolo; a religião,
o rito e o culto, a arte e os costumes também nascem dele. E mais ainda considerando-se que o
processo de formação dos símbolos no inconsciente é a origem do espírito humano, a língua,
cujo nascimento e desenvolvimento histórico é quase idêntico à gênese e à evolução da
consciência humana, também é a princípio uma linguagem simbólica. O símbolo indica, sugere
e estimula. Dessa maneira, ele põe a consciência em movimento levando, com isso, ao
emprego de todas as suas funções para uma assimilação do símbolo, pois, com efeito, uma
elaboração meramente conceitual do mesmo mostra-se totalmente ineficiente. O sentimento, a
intuição e a sensação são igualmente envolvidos pelo símbolo, de maneira mais ou menos
intensa.
Os símbolos proporcionam esta comunicação com o inconsciente de diversas maneiras
não só nos sonhos como em nossos relacionamentos, idéias, emoções, sentimentos, em nosso
corpo, no contato com a natureza e nos rituais. ―O ritual simbólico canaliza a energia psíquica
para o cultivo e a frutificação da terra ou para a concentração de forças para a batalha. Com o
ritual

simbólico,

a

energia

psíquica

é

transformada

em

trabalho

efetivo‖.

(GRINBERG, 2003, p.106)
Objetivando com o ritual um contato próximo do ritmo da natureza e se aproximando da
nossa necessidade vital e isso pode ser feito através da dança, música canto ou de outros
recursos expressivos.

3.1.3 - Sombra

―É preciso muita coragem para levar-se a sério o
inconsciente e enfrentar os problemas que ele
desperta‖.
Jung
Uma parte inconsciente da personalidade, caracterizada por traços e atitudes,
negativos e positivos, que o ego consciente tende a ignorar ou a rejeitar. É
personificada em sonhos por pessoas do mesmo sexo do sonhador. Assimilar
conscientemente a própria sombra resulta quase sempre num aumento de energia.
(WOODMAN, 1980, p. 151)

36

Este aumento de energia pode significar, ―voltar-se para as trevas que se aproximam,
sem nenhum preconceito e com a maior singeleza, e tentar descobrir qual o seu objetivo
secreto e o que vêm solicitar do indivíduo‖.(JUNG, 2002, p.167).
È importante observar o lado positivo da sombra.―Se a figura da sombra contém forças
vitais e positivas devemos assimilá-las na nossa experiência ativa, e não reprimi-las. Cabe ao
ego renunciar ao seu orgulho e vaidade para viver plenamente o que parece sombrio e
negativo, mas que na realidade pode não o ser‖. (ibidem, p.175).

3.1.4 – Anima e animus

Anima
―O homem vivencia esse lado do feminino direta e
indiretamente como provocante, como uma força que o
coloca em movimento e o impele a uma transformação‖.
NEUMANN
Significa (em latim, ―alma‖), o lado inconsciente feminino da personalidade do
homem. É personificada em sonhos por imagens de mulheres que vão da prostituta a
mulher fatal, a guia espiritual (Sabedoria). Ela é o princípio de Eros; por isso, o
desenvolvimento da anima do homem reflete-se no modo como ele se relaciona com
as mulheres. A identificação com a anima pode aparecer como melancolia,
afeminação e excesso de sensibilidade. Jung chama a anima de arquétipo da própria
vida. . (WOODMAN, 1980, p. 149)

Animus
Significa (em latim, ―espírito‖), o lado inconsciente masculino da personalidade da
mulher. Ele personifica o princípio do logos. A identidade com o animus pode levar a
mulher a tornar-se rígida, dogmática e argumentativa. De maneira mais positiva, ele é
o homem interior que age como uma ponte entre o ego da mulher e os seus próprios
recursos criativos no inconsciente. (WOODMAN, 1980, p. 149).
O lado positivo do animus pode personificar um espírito de iniciativa, coragem,
honestidade e, na sua forma mais elevada, de grande profundidade espiritual. A través
do animus a mulher pode tornar-se consciente dos processos básicos de
desenvolvimento da sua posição objetiva, tanto cultural quanto pessoal, e encontrar,
assim o seu caminho para uma atitude intensamente espiritual em relação a vida.
(JUNG, 2002, p. 195).
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3.1.5 –Projeção
―Projeção é quando um conteúdo inconsciente surge no
exterior, num objeto ou numa pessoa qualquer‖.
Grinberg

Além do ―plano exterior da projeção‖ existe o ―plano interior da projeção‖, no qual os
conteúdos do inconsciente se refletem. Como os fenômenos ―internos‖, não se
destinam a algum mundo exterior, mas conservam, como os sonhos, seu caráter de
projeção. Por esse motivo, o mundo onírico mostra-se ao ego onírico como algo
exterior, e os conteúdos do ―plano interior da projeção‖ são de fato ―conteúdos
psíquicos‖ vivenciados pelo ego onírico, na projeção, como conteúdos de
fora.(NEUMANN, 1974, p. 32)

Todas as pessoas manifestam em suas paixões, crenças, instituições e carreiras energias
psíquicas que podem impedir o desenvolvimento da própria identidade. ―A pessoa a quem
entregamos a nossa alma, a quem abrimos a nossa intimidade, acaba demonstrando ser apenas
mero mortal como nós‖.(HOLLIS, 2006, p. 40).
Quanto mais tradicional o casamento, quanto mais rígido o papel de cada sexo, mais
provável é que os parceiros se vejam arrastados em direções opostas. O caminho da própria
identidade só será possível com o reconhecimento de que sua energia está no outro. As
escolhas podem ser entendidas observando os conteúdos arquetípicos de mulheres que na
maioria repetem comportamentos de grande dependência emocional com os parceiros.

3.1.6 – Arquétipo

―O homem possuído por um arquétipo converte-se numa
figura coletiva, numa espécie de máscara atrás da qual sua
humanidade não pode desenvolver-se, atrofiando-se cada
vez mais‖.

Jung

Não podem ser descritos, mas seus efeitos aparecem na consciência como as imagens e
idéias arquetípicas. ―São padrões ou motivos universais que vem do inconsciente coletivo e
formam o conteúdo básico das religiões, mitologias, lendas e contos de fada. Emergem nos
indivíduos através de sonhos e visões‖. (WOODMAN, 1980, p.76).
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O arquétipo não é somente um dinamismo, uma força condutiva que, como a
religião, exerce influência sobre a psique do homem, mas também corresponde a uma
―concepção‖, a um conteúdo inconsciente. Na imagem simbólica do arquétipo existe
uma determinada coerência de significado, cuja compreensão só pode ser alcançada –
e com muito esforço – por uma consciência altamente desenvolvida. É por isso que a
seguinte frase de Jung ainda é válida para a consciência moderna: ―O mitologema é a
linguagem primordial desses processos psíquicos e nenhuma formulação intelectual
consegue sequer aproximar-se da profundidade e da força de expressão das imagens
míticas. Trata-se de imagens primordiais cuja representação faz-se melhor e da forma
mais sucinta utilizando-se a linguagem figurativa‖. Essa ―linguagem figurativa‖ é a
linguagem

dos

símbolos,

a

linguagem

original

do

inconsciente

e

da

humanidade.(NEUMANN 1974 p. 28)

Este conteúdo simbólico é de grande importância em arteterapia para o entendimento dos
conteúdos que surgem a partir do contato com a materialidade. No estudo aqui desenvolvido o
Arquétipo da grande mãe traz um entendimento maior da complexidade envolvida no
relacionamento da mulher com sua identidade feminina.

3.1.7 - Arquétipo da grande mãe

O arquétipo da mãe tem uma ligação particularmente íntima com a imagética da
alimentação. Mãe (em latim, mater; em grego, meter) é um cognato de matéria (do
latim matéria), como Mãe terra (Gaia), fornece a substância literal do alimento (visto
que todas as substâncias potencialmente são alimentos) e, com ela, uma metáfora
muito básica que recorre em nossa fala e em nossos sonhos, em associação em todas
as áreas da vida. Ela alimenta e sustenta com o leite de seus seios, processo tantas
vezes enfatizado nas antigas imagens. Toda nutrição vem da grande nutrix, ou ama de
leite, que segura no colo a criança e a leva até o seio mantenedor da vida, imbuindo-a
de uma sensação de ser uma criatura segura. A terra mãe é a doadora de frutos e
grãos, e senhora da vida animal comestível, permitido-nos continuar existindo e
tornando-nos quem somos. (JACKSON, 1996, p.19).

O arquétipo da grande mãe também envolve a grande relação de dependência afetiva
como descreve Neumann (1974), a criança percebe o mundo ―mitologicamente‖, isto é, ele
vivencia o mundo predominantemente formando imagens arquetípicas que projeta nele. A
criança, por exemplo, vivencia em sua mãe, em primeiro lugar, o arquétipo da Grande Mãe. Ou
seja, a realidade de um feminino numinoso (o efeito de entidades e forças que a consciência
dos homens primitivos vivenciou como fascinantes, terríveis e avassaladoras e que, por esse
motivo, foram por ela atribuídas a uma fonte com um vago caráter transpessoal e divino) e
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onipotente do qual essa criança é totalmente dependente, e não a realidade objetiva e pessoal
dessa mãe – a mulher historicamente individual -, aquela que surgirá como figura de mãe para
essa criança, quando mais tarde ela tiver desenvolvido o seu ego e a sua consciência.
Dentro destes ciclos arquetípicos de desenvolvimento onde se inicia pelo matriarcado
com o culto as deusas e a Grande Mãe passando pelo patriarcado no culto aos deuses,
ao despertar da consciência e posteriormente onde vivencia a auteridade caminhando
ao encontro com o outro até alcançar a dinâmica cósmica. Continuando na primeira
fase matriarcal, a fusão de símbolos positivos e negativos no local de origem e a sua
relação com alimentação são típicas da natureza ―urobórica‖ inicial do homem
(NEUMANN, 1974, p. 163).

Para um melhor entendimento o termo ―uróboro‖ quer dizer: ―serpente que morde a
própria calda e simboliza um ciclo de evolução encerrado nela mesma. Esse símbolo contém
ao mesmo tempo as idéias de movimento, de continuidade, de autofecundação e, em
conseqüência, de eterno retorno‖. (CHEVALIER, 1982, p.922).
Segundo Neumann (1974), o caráter matriarcal que domina normalmente a psique das
crianças pode prolongar-se até a fase adulta em forma de imaturidade quando o simbolismo do
feminino terrível aparece de forma simbólica como descreve Neumann,no ocidente temos:
noite, abismo, mar profundezas aquáticas, serpente, dragão, baleia. Em que todos estes
símbolos estão entremeados e contaminam-se reciprocamente. A água tragadora, o útero-terra
destruidor, o abismo da morte, a serpente hostil da noite e da morte, a baleia, o mar e a baleia
do mar são todos aspectos do inconsciente negativo que vive no interior da terra como ―água
das profundezas‖, sob o mundo dos homens, na escuridão da noite e que representa o perigo
das águas torrenciais que ameaçam inundar o mundo.
O mundo matriarcal dos primordios não poderia se refletir em uma consciência
discursiva. Não obstante, tudo isso são pequenas imagens e metáforas, jamais um
conhecimento ou a declaração direta e ponderada por meio da qual o mundo
patriarcal subseqüente, assentado na consciência, conhece-se e busca formular-se
como religião, filosofia e ciência. Considerando que, a partir de então, o mundo
patriarcal esforça-se por renegar a sua origem obscura e ―inferior‖, sua origem nesse
mundo primordial, ele faz todo o possível no sentido de encobrir sua verdadeira
condição de descendente da grande mãe.(ibid, p. 187)

O entendimento da simbologia do arquétipo servirá de base para melhor entendimento do
próximo item.
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3.1.8 - Complexo materno e paterno
Complexo:
O complexo rouba do ego a luz e a nutrição, da mesma maneira como um câncer
rouba ao corpo vitalidade. As seqüelas do complexo são resumidamente as seguintes:
diminuição de toda energia psíquica, enfraquecimento da vontade, perda do interesse
objetivo e do poder de concentração e de auto controle e o surgimento de sintomas
histéricos mórbidos. (WOODMAN, 1980, P. 69).

Woodman concluiu: ―o complexo pode ser um grupo de idéias ou imagens
emocionalmente carregadas. No centro de um complexo encontra-se um arquétipo ou imagem
arquetípica‖.(1980, p. 149)
Antes de entender a teoria referente ao complexo materno e paterno, pretendo esclarecer
que segundo a teoria junguiana o animus é o masculino na mulher e ele deriva do arquétipo do
pai. Sendo constituído predominantemente pela figura paterna, e também pelas demais figuras
masculinas ligadas a afetividade da mulher, no decorrer do seu desenvolvimento. A influência
paterna está diretamente ligada a anima do pai, podendo a mulher ter um complexo paterno
positivo com projeções de um pai-deus idealizado.

Complexo materno:
No complexo materno, essa rede de associações tem vínculo com a noção de ―mãe‖, e
as imagens da mãe arquetípica (Grande Mãe) encontram-se entrelaçadas com as da
mãe pessoal, e, na linguagem metafórica dos sonhos, imagens de alimento costumam
situar-se em torno dessa figura. Jardins nos quais a boa terra produz repolhos,
cenouras, alho-porró e batatas, e em que as árvores mostram-se carregadas de frutos
maduros, anunciam sua presença (...) A cozinha ou a mesa de refeição estão entre
suas vias preferenciais de manifestação. (JACKSON, 1996, p.20)

Complexo paterno:
Uma parte da mulher obesa é atraída pelo pai puer, o sonhador, romântico, o idealista
que anseia por escapar da realidade da vida em sua busca de um um mundo melhor.
Parte dela é puella que compartilha das características do pai: Parte é a mãe, cujo
único desejo é alimentar o seu garotinho e protegê-lo da dor. Pode existir o inverso, o
senex, em termos positivos ele é o velho sábio que respeita a ordem, a estabilidade e a
segurança,

conduzindo

a

própria

vida

com

responsabilidade

e

autoridade.(WOODMAN,1980, p.104).

Os aspectos psicológicos ligados ao funcionamento do corpo precisam de orientação na
busca do equilíbrio.
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3.2 – Expressão plena do feminino

―A dança é uma maneira de levar oferendas e bolos de trigo e
de mel à serpente que se posta atrás do altar e de, por meio
desse sacrifício, trazer a libertação e a purificação‖.
Woodman

Fig.21
Na busca de sua alma e do sentido de sua vida, o homem descobriu novos caminhos
que o levam para a sua interioridade: o seu próprio espaço interior torna-se um lugar
novo de experiência. Os viajantes destes caminhos nos revelam que somente o amor é
capaz de gerar a alma, mas também o amor precisa de alma. Assim, em lugar de
buscar causas, explicações psicopatológicas às nossas feridas e aos nossos
sofrimentos, precisamos, em primeiro lugar, amar a nossa alma, assim como ela é.
Deste modo é que poderemos reconhecer que estas feridas e estes sofrimentos
nasceram de uma falta de amor. Por outro lado, revelam-nos que a alma se orienta
para um centro pessoal e transpessoal, para a nossa unidade e a realização de nossa
totalidade. Assim a nossa própria vida carrega em si um sentido, o de restaurar a
nossa unidade primeira.(SINGER, 2002, P. 5)

Ser tudo o que ela pode ser exige que a mulher mantenha sua capacidade de avaliar as
exigências de sua alma e as do mundo, com flexibilidade suficiente para saber que completar
não quer dizer atingir perfeição. A mulher precisa aprender a ver através do superficial,
vislumbrando as profundezas de suas vivências, o que ajuda à mulher a sentir integridade de
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sua vida interna e de sua vida externa. Por fim, ela irá sentir que a vida da alma e a vida do
mundo são só conceitos, criados pela cabeça, que têm como função analisar, discriminar,
raciocinar e julgar. Quando a mulher moderna puder aceitar plenamente o que está diante de
seus olhos, quando puder aceitá-lo de coração plenamente aberto, não terá mais nada que
temer, ou pelo que ansiar. Tudo o que ela precisa para ajudar a recolocar o mundo em ordem já
está aqui. Ela só tem de ver isso.(ibid p.349).
Toda mulher que se leve a sério deve aceitar a responsabilidade de conhecer e de
amar o próprio corpo. Essa é a tarefa mais difícil para a mulher obesa, em especial se
o corpo tiver sido o seu inimigo a vida toda . no seu nível mais profundo, ela sente
que o traiu ou que ele a traiu. Aquilo que ela vê no espelho é uma parodia de si
mesma. Se ela preferir ignorá-lo, a Magna Mater se vingará de maneira violenta. Se
tentar encará-lo, ela poderá eventualmente ver a sua própria sombra, tornar-se
consciente daquilo que se encontra em seu próprio inconsciente e, então assumir uma
posição egóica forte o bastante para reagir psicologicamente às dificuldades do seu
ambiente. Somente quando ela puder reconhecer de modo consciente suas emoções e
começar a lidar com a vida de frente, suas reações cessarão de se manifestar em
forma física como sintomas. (WOODMAN 1980 p. 76)

Ainda segundo a autora acima citada, a tragédia da mulher obesa está, de um lado, na
perda da sua própria realidade feminina e, do outro, no seu desejo de redimir o pai ao
incorporar a sua escuridão sem nenhuma compreensão consciente do que faz. Enquanto não
reconhecer que está tentando redimir a sua própria vida, ela permanecerá como vítima. Ela
deve, em vez disso, abrir os olhos para as trevas que existem no seu interior e assumir a
responsabilidade pela sua própria sombra. Muitas mulheres como suas mães e avós aceitaram
os valores patriarcais e rejeitaram o próprio corpo e, com ela a própria sombra. (1980, p. 137)
A mulher moderna não pode voltar aos Mistérios Dionisianos, mas deve fazer a
jornada para as sombrias regiões inferiores e retornar delas. Também ela deve
experimentar a luz que está em sua própria escuridão. De alguma maneira, ela tem de
encontrar outra vez o sagrado mistério que existe no seu próprio corpo,
reverenciando-o como algo sagrado e como um mistério. A dança é um modo prático
de ouvir o próprio corpo. O diálogo com o próprio corpo é uma forma de imaginação
ativa.( ibidem, p.127)
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3.2. 1 – Saúde física e mental
Segundo Dahlke, ―trata-se de um terrível engano, embora comum, a reação de tentar
livrar-se da questão seja ela qual for, assim que é revelada pelo sintoma, com a máxima
rapidez possível‖.(2007, p. 250).
Tudo que precisamos fazer é melhorar a nós mesmos; na verdade, temos de ver-nos
como de fato somos. Mas conhecer a nossa personalidade não significa conhecer o
nosso ego. O eu está para o Eu superior como um copo de água está para o oceano.
Nosso ego nos deixa doentes e o caminho da cura é a trilha que leva “para fora” do
eu, conduzindo-nos até o Eu superior, da prisão para a liberdade, da polaridade para a
unidade. Quando determinado sintoma indica o que eu ainda preciso ter a fim de me
sentir livre, então me cabe aprender a ver o que está errado ou o que está faltando, e
me compete aceitá-lo na identificação consciente do Eu. Só a observação constante e
atenta pode superar todos os obstáculos e estimular o crescimento do amor necessário
e nos fazer assimilar tudo aquilo que acabamos de descobrir. O mero fato de
observarmos a sombra significa iluminá-la. (DAHLKE, 2007, p. 250)

De acordo com Pinkola (1999), quando uma mulher é forte em sua natureza
instintiva, ela reconhece por instinto o predador inato pelo cheiro, pela aparência, pêlos
ruídos... Ela prevê sua presença, ouve sua aproximação e toma medidas para afastá-lo. Na
mulher cujos instintos foram danificados, o predador cai sobre ela antes que ela possa
perceber sua presença, pois sua audição, seu conhecimento e sua percepção estão
prejudicados.
A cura, tanto para a mulher ingênua quanto para a que teve os instintos fragilizados,
é a mesma: tente prestar atenção à sua intuição, à sua voz interior; faça perguntas; seja
curiosa; veja o que estiver vendo; ouça o que estiver ouvindo; e então aja com base no que
sabe ser verdade. Esses poderes intuitivos foram concedidos à sua alma no instante do
nascimento. Eles estão cobertos talvez por anos e anos de cinzas e excrementos. Isso não é o
fim do mundo, pois é sempre fácil livrar-se da sujeira com água. Se você arrancar aqui um
pouco, esfregar ali e adquirir alguma prática, seus poderes perceptivos podem ser restaurados
ao seu estado primitivo.
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3.2.2 – Nutrição adequada
A nutrição adequada é mais uma tomada de consciência do que o corpo realmente
necessita para funcionar de maneira plena e isso serve para todas as idades, mas para o meu
estudo busquei orientações para a fase adulta.
O médico João Curvo esclarece:
A união de fatores fisiológicos e psicológicos são fundamentais na busca do
equilíbrio. O individuo para viver de maneira plena sua maturidade precisa na idade
adulta comer de tudo. Diferentes animais e diferentes vegetais. Diferentes cores de
alimentos para absorver diferentes energias e nutrientes, o que irá fortalecer a energia
defensiva do organismo. Fortalecer nosso lado animal ao comermos um animal.
Fortalecermos nosso espírito ao comermos vegetais. Além da alimentação são
necessários exercícios para recuperar a natural diminuição da massa muscular.
Espaços abertos e luz do dia contribuem para a ampliação de horizontes... Estudar é
sempre bom a leitura, escrita, pintura,canto, teatro, dança ou cursar uma faculdade são
atitudes louváveis de recomeço. Adultos devem brincar para que não deixem morrer a
criança que ainda vive dentro deles (1999 p.10).

Neste momento é necessário entender a diferença entre fome e apetite.
A fome é um impulso fisiológico que deve ser satisfeito num dado momento.
Todavia, a pessoa que sofre de uma desordem alimentar tende a confundir ―fome‖ e
―apetite‖, visto que nela a comida adquiriu conotações que ultrapassam em muito a
nutrição corporal. Quando este comportamento fica freqüente, ocorrem certas
mudanças fisiológicas que fazem a sineta da fome tocar antes da hora em que toca no
―apetite‖ normal. (WOODMAN, 1980, p. 51).

Curvo no seu livro ―A arte de se cuidar‖ comenta logo na introdução:
O corre-corre de nossos tempos distanciamo-nos de nossas percepções e instintos
terapêuticos (...) Guardamos um instinto curativo que muitas vezes não ouvimos.
Buscamos soluções imediatas nas farmácias alopáticas, pois o imediatismo faz parte
do nosso dia-a-dia. Muito do que escrevo vem de um casamento entre as medicinas
ocidental, chinesa e natural (...) A ciência ocidental tem se aperfeiçoado com a razão,
e vem possibilitando intervenções no sentido de salvar a prolongar vidas. As práticas
tradicionais naturais atuam, sobretudo regando a vida, nutrindo os tecidos do corpo,
dando brilho aos olhos, ativando a memória e melhorando a qualidade de vida.
Ciência e sensibilidade devem correr lado a lado, este é o preceito da nova era, que
nos dá asas, rumo à plenitude.(ibidem, 1999, p. 11).
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Ainda segundo o autor, descreve alguns conselhos úteis:


Iniciar o dia bebendo água e tomando banho.



Comer mais frutas frescas, saladas cruas, raízes, Carnes brancas em vez das vermelhas,
tomar chás variados. Evitar café, refrigerantes e temperos ardidos.



Buscar com que o intestino funcione todos os dias, uma ou duas vezes.



Procurar espaços abertos, pelo menos uma vez por semana.



Cultivar sentimentos nobres como generosidade e solidariedade.



Expandir horizontes, ser maleável a diversos gostos e não se preocupar em ter uma
opinião definitiva. A fidelidade é para si mesmo.



O trabalho é fundamental para a saúde e a longevidade.



Os amigos têm caminhos, idéias e posturas que ampliam nossa forma de ver e viver. Já
a reclusão fecha horizontes, limita a vida. Cultive amigos.



Após aborrecimentos, é aconselhável caminhada e se possível banhos de mar, rio
piscina ou chuveiro. A água descarrega, afaga, relaxa, limpa, às vezes, até a alma.
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CAPITULO 4
O TRABALHO COM GRUPO DE MULHERES OBESAS

Fig.22

4.1-Casuística
Ao conhecer a ONG – GRACO – Grupo de Resgate da Autoestima e Cidadania do
Obeso, fui recebida pela presidente da instituição. Ela nos mostrou o ambiente, comentou já
haver feito a cirurgia bariátrica e mostrou com orgulho seu álbum de fotos da transformação.
As pessoas que freqüentam a casa vão a busca da cirurgia e a ONG mantém parceria com o
hospital do fundão para este fim. Houve grande receptividade e sugerimos que ela mesma
fizesse a escolha das mulheres pela possibilidade em terem assiduidade quanto ao dia e horário
propostos.
Em termos operacionais, a proposta de trabalho a ser desenvolvida enfoca a terapia breve,
destinada a grupos. Constam de 36 encontros de 2h e 30min cada.(total de 90h) às terças-feiras
de 10h às 12h com as integrantes do grupo e 30 min. restantes dividido em preparação antes do
encontro e arrumação depois.
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O objetivo proposto foi de proporcionar um espaço para vivenciar diferentes linguagens
expressivas, possibilitando os integrantes expressarem seus sentimentos, ampliando a
consciência sobre si mesmo, sobre o mundo e o outro.
Os objetivos específicos foram:


Auxiliar o resgate da estima a si próprio



Fortalecer a construção de vínculo grupal e também do senso de identidade



Criar condições para que reconheçam suas próprias histórias, facilitando a

autopercepção.


Construir um espaço seguro, agradável para criação e expressão.



Facilitar a aceitação de sua individualidade

A metodologia proposta por trabalho focal devido à abordagem terapêutica ser breve. Foi
dividir o percurso em três ciclos. No primeiro ciclo(diagnóstico) utilizada foi da utilização de
diferentes materiais e modalidades expressivas foram:


Pintura: tinta guache, plástica, aquarela...(em suportes variados).



Desenho: com materiais e bases variadas.



Colagem: recorte de revistas, retalhos, aviamentos, materiais decorativos, etc...



Construção de caixas.



Construção de personagens.



Jogos teatrais, improvisações e leituras de contos.



Trabalho de corpo: respiração, danças e etc.



Escrita criativa: a partir de um texto (contos, poesias,...) de uma imagem, de uma

improvisação, de ―esquetes‖ ou como decorrência de um trabalho corporal ou plástico.


Música.

O estágio teve início dia 31 de Março de 2009 e término no dia 16 de Março de 2010.
Nós estagiárias tivemos a supervisão do programa de pós graduação latosensu em arteterapia Convênio POMAR / ISEPE com a arteterapeuta Ângela Philippini.
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4.1.2- Primeiro Modulo - Diagnóstico
Neste módulo o foco de atenção é o processo criativo do grupo, destina-se à pesquisa de
materiais que facilitem a expressão de imagens, a observação das formas de interação grupal
bem como diagnosticar a questão psicodinâmica central que perpassa o grupo.
No primeiro encontro falou-se da proposta de arteterapia, e que o mais importante nos
encontros seria, experimentar os materiais livremente sem a preocupação com beleza e
utilidade da produção plástica. Além da necessidade em ressaltar que aquele ambiente teria que
ser especial e seguro para haver um melhor aproveitamento daquele período de duas horas.
Porém observamos de imediato que o interesse delas era de uma maior praticidade e
objetividade de produção, e que desejavam fazer artesanato e esta preocupação se arrastou por
muito tempo, nos levando a sempre reafirmar que se tratava de arteterapia e não artesanato.
Depois de conhecê-las e familiarizar-me com os estudos sobre obesidade, entendi que a
resistência delas ao novo e ao mergulho em si mesmo é claramente esperado, e natural, afinal
estão em busca de uma cirurgia de redução de estômago que fantasiam ser, a solução mais
prática, rápida e sem esforço.
Durante o primeiro ciclo de experimentações elas demonstraram insegurança com o
resultado dos trabalhos e grande preocupação em agradar as pessoas que observariam os seus
trabalhos. Alguns símbolos oriundos dos trabalhos foram significativos para o entendimento e
a conclusão sobre a falta de amadurecimento dessas mulheres. Nos desenhos surgiram histórias
da infância pobre, e das dificuldades de relacionamento com as mães na maioria repressoras,
omissas e com grandes dificuldades em viver sua identidade feminina e sua sexualidade
decorrente da vida dura.
Em muitos trabalhos surgiram alguns símbolos em comum de conotação sexual como
falos representados através de: troncos de árvores, cobras e outros. Houve conversas eróticas
durante a produção.

Fig. 23
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Fig.24

No dia 12 de Maio o material utilizado foi argila que é uma materialidade de fácil resgate
de conteúdos inconscientes. Neste dia as mulheres remeteram-se à infância, lembrando
brincadeiras com a terra nos dias de chuva quando faziam bonecos de barro e panelinhas. Elas
produziram vasos e potes, porém antes surgiram formas fálicas, que depois de notadas, foram
disfarçadas.

Fig.25

No dia 26 de Maio de 2009 trabalharam com pintura em aquarela, e antes da proposta
fizeram uma sensibilização com bacias com água para mergulharem as mãos, o que lhes
proporcionou grande prazer e relaxamento. No momento que destinamos para quem quisesse
falar de suas produções, surgiu uma lenda do Norte do Brasil que a maioria das mulheres
conheciam e compartilhavam da mesma crença. Partindo da fala de uma das participantes que
relatou ter passado fome e medo na sua infância, pois na sua casa não tinha forro e costumava
aparecerem cobras no telhado. Então apareceram histórias de cobra, e a mais forte foi a história
que todas conheciam, e que era muito comum na região em que elas moravam, a existência de
cobras que sugavam o seio das mães que dormiam com seus recém-nascidos e que chegavam
cansadas da lavoura e por dormirem profundamente não perceberam que a cobra sugava seu
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peito até a morte. A mãe deixava, porque achava que era a criança, pois dormiam todos juntos.
A cobra morava embaixo da cama.
O desdobramento desta história com a busca de compreensão simbólica sobre o assunto,
revelou que ela é popular, e circula na Web em Blogs e sites, como o descrito a seguir;
Azevedo da Fonseca nos diz:
―Uma das histórias de cobra mais populares no folclore brasileiro é a da cascavel que,
à noite, entra pela fresta do barraco, mama no seio da mulher e coloca o chocalho na
boca do bebê, como uma chupeta, para ele não chorar. Leny Azevedo, 58 anos,
lembra que, em sua infância na roça, no Espírito Santo, circulava na família uma
história de que uma cobra mamara no peito de sua mãe e distraíra o bebê — sua irmã
mais velha — colocando o "rabo" em sua boca. Roberto Borges, 72 anos, ouviu uma
história semelhante, mas em outro lugar, e com outras pessoas. Dizia-se que um bebê
estava muito desnutrido, e ninguém descobria o que era. Foram vigiar a mãe, e
acabaram descobrindo que uma cobra descia toda noite pelo telhado e mamava até a
última gota de leite, de forma que não sobrava nada para a criança. Aí, uma noite, o
pai esperou a cobra descer e meteu o porrete. Seu Célio, que sempre viveu em roça,
conta que se lembra de histórias de cobras que bebiam leite de vaca, "e a vaca
gostava, ficava quietinha‖ ³.

.Esta história foi levada para a supervisão e acabou norteando a elaboração da hipótese
diagnóstica e dirigiu a nossa linha de raciocínio para os próximos encontros. A simbologia da
cobra que mama, suga, nutre-se. Podemos fazer uma analogia com as relações afetivas em que
elas vinculam-se como sugadoras de seus ―objetos de projeção‖.

Fig.26

____________________________________________________________________________________

³ Artigo no site: ‖azevedodafonseca.sites.uol.com.br”. Acesso 05/06/09.
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Para os próximos encontros oferecemos materiais macios, delicados, cheirosos e
aconchegantes, para suprirmos as necessidades de ―bebês imaturos‖ contidos dentro da psique
daquelas mulheres. Buscamos entrar num universo confortável para que a materialidade
pudesse abrir o caminho de acesso aos conteúdos mais fortemente guardados. Elas
demonstravam suas resistências quando voltavam-se na busca da perfeição na produção dos
trabalhos, verbalizando durante a produção e reclamando de não saber o que fazer com
determinado material.

Fig.27

Na sessão do dia 23 de Junho de 2009, oferecemos bonecas de pano como base para que
vestissem e produzissem. Algumas sentiram-se pouco a vontade com a tarefa, mas no final não
queriam parar de manusear o material e nem deixá-las guardadas. Ao percebermos a ligação
delas com as bonecas resolvemos utilizá-las em uma atividade de teatro em outro encontro que
falarei no próximo ciclo.
Ainda sobre as bonecas, reproduziram-se elas próprias nas bonecas e através de um
objeto fora dos seus corpos puderam dar-se voz nas pequenas criaturas. A autora abaixo
explica como isso ocorre.
Segundo Pinkola (1999), a boneca representa os homunculi simbólicos, a pequena vida. É
o símbolo do numinoso e está sufocado nos seres humanos. Ela é um fac-símile pequeno
e luminoso do Self original. Superficialmente, trata-se apenas de uma boneca. Por outro
lado, existe nela um pequeno fragmento da alma que possui todo o conhecimento do
Self maior da alma. Na boneca está a voz, em miniatura, da velha Aquela Que Sabe.
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Curioso perceber o cuidado das mulheres em guardar suas bonecas e ao retomarem suas
histórias através delas no outro ciclo. E no final do estágio quando entregamos todas as produções
feitas pudemos perceber o prazer em recebê-las de volta e poderem levá-las para casa.

4.1.2.1 – Identificação da Questão Psicodinâmica Central do grupo:

Ao terminar as doze sessões do primeiro ciclo elaboramos a hipótese diagnóstica que
norteará as atividades próximo ciclo, cuja finalidade é validar ou não esta hipótese. A questão
psicodinâmica central do grupo (hipótese diagnóstica) parecia ser a identidade pouco
elaborada, acompanhada pela baixaestima. Elas não acreditavam que tinham capacidade em
realizar as tarefas e se sentem inseguras com o resultado.

4.1.3- Segundo Modulo - Vivências e processo criativo
Uma vez observada as hipóteses a serem investigadas, a partir da fase diagnóstica, a
questão da identidade foi trabalhada mediante estímulos geradores pertinentes a este campo
simbólico. Todos os estímulos geradores utilizados sempre foram acompanhados pela
produção plástica das integrantes do grupo.

Fig.28
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Na primeira sessão do segundo módulo trabalhamos a produção de flores de papel que
serviriam como acessório para a sessão de fotografia onde sugerimos a exploração de outras
partes do corpo como: mãos, pés, perfis e estimulando-as a fotografarem umas as outras.
A sessão de fotografia foi significativa e reveladora, porque puderam ver o resultado do
ensaio no mesmo dia em um lap top, proporcionando-lhes um encontro direto com suas
imagens. Elas tiveram a oportunidade de olhar para si mesmas através do resultado das fotos, e
durante o ensaio fotográfico e a atividade, maquiaram-se e usaram acessórios animadamente.
No geral gostaram de serem cuidadas e a atividade também gerou um grande entrosamento
entre elas, que gostaram de tirar fotos em grupo das mãos e dos pés, formando mandalas
humanas. Com o decorrer dos encontros dávamos novos estímulos sensoriais de
experimentação e troca de cuidado entre elas, o que as deixaram bastante à vontade com o seu
próprio corpo e o das companheiras.

Fig.29

Para os próximos encontros contamos três histórias e mostramos dois filmes que
comentarei a seguir. As histórias em geral são grandes estímulos geradores e promovem
associações com conteúdos internos, além de ser um grande divertimento. Elas comentaram
que não tinham o hábito de assistirem filmes nem lerem histórias. Relatavam que falta-lhes
tempo e paciência.
Para Pinkola (1999), para promover nosso relacionamento de intimidade com a natureza
instintiva, seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos
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dentro delas, em vez de as encararmos como se elas fossem alheias a nós. Penetramos numa
história pela porta da escuta interior. A história falada toca no nervo auditivo, que atravessa a
base do crânio até chegar ao bulbo do cérebro logo abaixo da ponte de Varólio. Ali, os
impulsos auditivos são transmitidos para cima para o consciente ou, segundo dizem, para a
alma, dependendo da atitude de quem ouve.
Ainda segundo a autora, Antigos anatomistas falavam de o nervo auditivo dividir-se em
três ou mais caminhos nas profundezas do cérebro. Eles concluíram que o ouvido devia,
portanto, funcionar em três níveis diferentes. Um deles seria o das conversas rotineiras da
vida. Um segundo seria dedicado à aprendizagem e à arte. E o terceiro existiria para que a
própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse aqui na
terra.Ouçam, portanto, com a escuta da alma agora, pois é essa a missão das histórias.
A contação de história foi um dos estímulos geradores mediado pelo teatro de sombras
com produção de personagem. Foi um dos momentos mais reveladores do estágio parte da
sessão será descrita a seguir:
Na sessão do dia 04 de Agosto foi contada a história da ―princesa que era alta demais‖, e
após a narração deixamos que falassem sobre o que acharam da história, dando os materiais
para construírem os personagens. Em principio reclamaram como de costume, mas em seguida
se envolveram na atividade e os personagens começaram a falar mesmo antes de colocarmos o
lençol para realizar a atividade de teatro de sombras. Elas se soltaram mais um pouco da
necessidade de fazerem produções lindas no momento em que os personagens começaram a se
mostrar.

No teatro com sombras, os conteúdos simbólicos mais significativos foram os

vampiros (conde Drácula e Condessa Drácula) guardiões do castelo e dos bons costumes.
Houve uma discussão entre os dois e a Condessa falou que, ela que mandava e o Conde
contestou querendo colocá-la no seu lugar. Na roda de conversa final as mulheres não
largavam os personagens, aparentemente não estávamos mais falando dos personagens, pois
naquele momento a mulher que construiu o drácula, quando reclamava do marido balançava o
fantoche. Percebemos que a história trouxe a temática dos seus relacionamentos com maridos e
filhos. Ao terminarem elas colocaram os personagens com todo cuidado dentro de uma caixa,
como se fossem descansar para a próxima sessão. Percebemos a necessidade de desdobrar essa
história.
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Fig.30

Busquei um desdobramento deste símbolo procurando em livros, relações entre a
simbologia e a compulsão dessas mulheres. Encontrei no livro “Alimento e Transformação”,
A história de uma mulher que se dizia fascinada por histórias de vampiro, e deliciava-se com
aquela peculiar sensação de excitação e calafrio causada pela mistura do poder demoníaco com
sexualidade. Encarnando o desejo passional sem vínculo afetivo, o amante demoníaco de
presas aguçadas visitava-a regularmente, com sua luxúria de sangue, minando a libido de seu
ego feminino... O sangue é o alimento das sombras que o morto exige para poder participar do
mundo dos vivos, e essa dieta exige que os vivos abram mão de pelo menos uma parte de sua
substancia vital. Aqueles em quem o vampiro se refestela, tornam-se eles mesmos vampiros e
quando Drácula assaltava a mulher da história ela se tornava vampiresca, devoradora, sedenta
do sangue dos homens. Do ponto de vista de sua consciência, eram necessidades que ela, muito
razoavelmente, esperava que fossem satisfeitas (JACKSON, 1996, p. 29).

Fig.31
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No dia 11 de outubro de 2009 contamos o conto “Wassilissa” e a seguir com o auxílio
de um cenário de caixa distribuímos os personagens dos encontros anteriores para servirem de
interlocutores de suas histórias. Foram momentos de muita emoção e cumplicidade onde elas
através dos personagens e escondidas atrás do cenário, puderam revelar fatos dolorosos de suas
vidas. Mesmo depois de terem saído do cenário continuaram a falar de suas vidas criando ali
um clima de comoção e um vínculo de amizade entre elas.

Fig. 32

Outro encontro significativo com história foi com o conto ―Urso da meia lua” em que
fala do instinto que há dentro de nós e a raiva, conteúdos presentes na sombra. A atividade
proposta foi de teatro de sombras em que encenariam com o próprio corpo, desta vez, sem
fantoches ou bonecos. Elas não abstraíram a ponto de criarem personagens como propomos e
foram falando na primeira pessoa, relatando suas problemáticas familiares com maridos
ausentes e viciados. O ensinamento de tolerância da personagem da história em que a
protagonista teve que saber lidar com a raiva, o que as mobilizou bastante.
No encontro posterior demos continuidade ao estímulo da história do “Urso da meia
lua” foi pedida uma modelagem com cerâmica fria, para que fizessem um animal que as
representassem. Relutaram a princípio, mais a materialidade e a concentração revelou animais
fortes (ursos, leões e elefante) modelados de maneira infantilizada e alguns sentados, ou que
deram muito trabalho para estruturalmente ficarem de pé como desejado. Neste dia fizeram
uma escrita criativa sobre os animais, possibilitando-as observarem e contatarem atitudes e
sentimentos antes guardados e nunca questionados. O grupo interagiu de maneira muito
participativa e acolhedora.
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Fig.33

Os filmes utilizados neste ciclo foram “Bagdá café” e “Pão e tulipas” com temas
parecidos, com abordagens diferentes que possibilitaram a reflexão sobre a condição feminina.
O primeiro filme “Bagdá café” algumas comentaram que não tinham o hábito de assistir
filmes e nem tinham paciência. A partir do estímulo produziram desenhos e uma escrita
criativa que revelou suas inquietações a respeito de suas vidas presas a opinião dos outros.
Apreciaram em especial no filme, a transformação de uma mulher e de todos ao seu redor, com
o auxílio de várias expressões artísticas possibilitando a revelação de talentos. Elas admiraram
a forma positiva que a personagem principal encara a vida e as adversidades.
Encerramos este ciclo e passamos para o terceiro módulo: os processos auto-gestivos. O
estímulo gerador do filme “Pão e tulipas” não pôde ser completado neste módulo e passou
para o próximo. A escolha do material foi baseada em cenas contidas no filme em que em
alguns momentos há um objeto que cai e quebra associando-se simbolicamente ao término de
um ciclo para inicio de outro. Elas fizeram um mosaico de azulejos. Abordarei este assunto no
próximo item
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4.1.4- Terceiro Modulo – Processos auto-gestivos

Na produção do mosaico em espelho, elas quebraram azulejos, separaram os cacos,
colaram na base do espelho e fizeram o rejunte (unindo-os). Todo o processo foi um ritual
importante para elas quebrarem estruturas sólidas, e para partirem em busca de nova
estruturação. Interessante observar que na maioria dos trabalhos, na disposição dos cacos de
azulejo, ficou sobrando bastante na moldura (em excesso) e a utilização da massa também. A
forma de trabalhar podendo dar pistas de algo correlato com suas estruturas físicas e o possível
transbordamento psíquico. Os comentários foram íntimos e surpreendentes em vista de uma
postura anterior de rigidez. Assim puderam repensar suas intimidades e seus desejos íntimos.

Fig.34

No dia do encerramento do mosaico, escolhi a música ―Sonho de Ícaro‖ do Biafra, em
que a letra diz ―Voar, voar, subir, subir...‖ Elas cantaram animadamente e com lenços
evoluíram em uma dança espontânea. A atividade lhes deu grande prazer e a possibilidade de
contato com o corpo, apesar das dificuldades físicas. Com a letra da música nas mãos uma
delas assumiu no grupo o papel da cantora e revelou sua imensa vontade em fazer aulas de
canto.
Ainda no início do processo auto gestivo elas ainda precisaram de um direcionamento.
Foi sugerido um trabalho com território grupal, e foi interessante perceber como cada uma se
define em relação ao grupo, o que tolera e os símbolos escolhidos dentro dos próprios
territórios. No dia da finalização ocorreu um fato interessante em que uma invadiu o espaço da
outra e juntas buscaram a solução, mas depois de um empasse.
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Fig. 35

Elas escolheram trabalhar com pintura em caixa de MDF, e organizaram-se para comprar
o material que faltava para a execução. Foi um processo rico em desdobramentos. Primeiro
lixaram as caixas tirando asperezas. Passaram a primeira base de tinta, tiveram que esperar
secar para o próximo encontro. Deram a segunda mão de tinta e escolheram o que colar por
fora da caixa. Somente no próximo encontro puderam executar com delicadeza a colagem do
guardanapo. Esperaram mais uma vez a secagem natural e por último o verniz para dar
acabamento. Algumas resolveram mudar as cores da caixa e acabaram no final satisfeitas com
o resultado. Para concluir sugeri que escrevessem um ―pedido precioso‖ e colocassem dentro
da caixa. Uma delas concluiu que havia entendido a intenção de colocá-lo dentro da caixa.
Explicou que escrever algo precioso e colocar na caixa seria para que pensássemos em tudo de
importante a ser colocado no corpo por intermédio da boca. Elas comentaram também, da
importância em ter paciência e dedicação em todas as etapas necessárias para um resultado
satisfatório.

Fig. 36

Fig. 37
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O último trabalho executado coletivamente foi um mandala de tecido dividido em oito
partes. Como elas são sete participantes, em uma parte do mandala, resolveram colocar
“arteterapia 2009‖.

Fig.38

No dia do encerramento do estágio entregamos os trabalhos e distribuímos um texto com
redes de sustentação adequadas aquele grupo e explicamos as possíveis maneiras de dar
continuidade ao trabalho com arte, embasado nas informações adquiridas ao longo do estágio
através dos materiais e vivências expressivas. Comunicamos a existência de uma comunidade
(Mulheres especiais) no Orkut (rede de relacionamento) com o propósito de estimulá-las a
utilizarem o computador e por ser mais uma possibilidade de comunicarem-se. Depois de
distribuído o material percebemos entre elas interesse em marcarem encontros fora do
ambiente da ONG.
Recebemos presentes e homenagens lidas em forma de agradecimento a nossa dedicação,
e foi um momento emocionante. O que mais nos surpreendeu foi o discurso emocionado da
presidente da ONG por termos finalizado o trabalho e de não podermos continuar lá.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
―A percepção é a elaboração mental das sensações‖.
Ostrower

Tive que ter coragem para entrar neste universo de pessoas que querem sair a qualquer
custo desta situação com soluções mágicas e encurtando caminhos imprescindíveis ao
crescimento pessoal. A coragem para elas e para mim foi fundamental neste momento.
Todos precisamos de coragem para escolher o que realmente nos nutre e nos livrarmos
dos excessos, para tal é preciso encarar a jornada pessoal e como nos contos, temos tarefas a
nossa frente em que precisamos, muitas vezes, selecionar grãos, subir montanhas, transpor
obstáculos, levar o fogo, lavar a roupa, alimentar o animal, entrar sozinho na floresta para
amadurecer.
Há mulheres que se privam dos sentidos, podam a criatividade e ficam prisioneiras de
um padrão arranjado por elas como defesa. Dar liberdade ao corpo e a mente pode tornar-se
uma tarefa difícil para mulheres que se acostumaram a usar o corpo como proteção e a mente
de maneira objetiva. A distância imposta por elas próprias de si mesmas cria uma anulação
para o mundo, sendo curioso perceber que existe o aumento corporal, mas para elas que nem se
olham no espelho ou se tocam é uma negação de existência. Aonde deixam chegar a um ponto
de deformidade e de risco de vida, cada vez mais distante de si e de sua identidade, da
capacidade de se amarem e deixarem ser amadas, e muitas vezes ficando vulneráveis a
agressões e desprezos. A vida e os relacionamentos ficam azedos, duros, ásperos, grosseiros,
doloridos, sem cor. Em compensação estas mulheres buscam nos alimentos a doçura, a maciez,
o colorido, o calor e o frescor, enfim todas as sensações até então escassas em suas vidas.
A necessidade de aprovação do outro é conseqüência também da dependência emocional
e imaturidade, precisam ser validadas, a fantasia dificulta contactar com a realidade. Vivem
como crianças no mundo da fantasia e com a ilusão de que a cirurgia lhes trará a tão sonhada
felicidade e por último a euforia ligada à fuga do contato com a realidade e o consolo com o
alimento principalmente o doce que tende a suprir o amor e doçura, acalmando e consolando.
Cada mulher é um universo, mas todas lutam em busca de algo que não sabem por falta
de conhecimento de si e do seu real objetivo. Neste sentido, a Arteterapia pôde me auxiliar

62

proporcionando um começo de mergulho facilitado pelos símbolos plasmados e levando ao
consciente destas mulheres a natureza da real fome que precisa ser saciada. Entre risos soltos e
choros descontrolados o encontro com o material da sombra presente em suas imagens, aliviou
e conscientizou-as para a mudança. O resgate dos sentidos através de momentos prazerosos
alertou para a necessidade de estarem plenas consigo mesmas, utilizando a percepção, a
intuição para o auto conhecimento e o cuidado consigo mesmas. Para isso a materialidade e as
experiências sensoriais como a dança, as massagens, o canto puderam acordar os sentidos,
acessando o sensível, inato em qualquer ser humano, e permitindo buscar o crescimento, com o
conhecimento para chegar ao amadurecimento.
Neste contexto, a Arteterapia pode ajudar a dar forma a um conteúdo latente que tem
uma urgência em aflorar este material inconsciente que precisa de luz. Esta mulher oprimida
por padrões de estética rigorosos e doentios se vê sem forças para viver, chegando a um
processo de quase suicídio. A possível utilização de materiais e técnicas diversas estimula e
desperta a criatividade que é fundamental em todo processo criativo em todas as etapas na
busca da individuação.
No ponto de vista nutricional antes de olhar o alimento é preciso reconhecer no corpo o
poder curativo desprezado pela falta de conhecimento de si. E paralelo ao trabalho terapêutico
é importante o acompanhamento de um profissional de nutrição, para orientá-las sobre a
qualidade e quantidade dos alimentos a ser ingerido.
No grupo de Arteterapia para mulheres obesas a materialidade, como estímulo a
expressividade e ao autoconhecimento, facilitou o entendimento de causas da compulsão
propiciando possíveis transformações. E o processo arteterapêutico proporcionou encontros
afetuosos e acolhimento, ajudando a formar vínculos e o fortalecimento da autoestima.
Apesar de simbolicamente elas terem uma grande resistência demonstrada pelo volume
corporal, no seu íntimo, emocionalmente são frágeis e reagem com grande controle nas
relações afetivas e profissionais. Equilibrar a vida psíquica é tarefa prioritária ainda mais em
um grupo que está na fila para submeter-se a uma cirurgia de redução de estômago. Existe um
grande risco de que o procedimento físico possa causar ainda mais sofrimento, por
conseqüência de uma dissociação do corpo com a psique. A psique ainda anseia por alimento e
o organismo rejeita. A mulher estará frente a um dilema real e conseqüentemente a um
sofrimento silencioso. Há uma urgente necessidade de acompanhamento terapêutico no
período que antecede e o posterior à cirurgia.
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Eu defendo uma maior responsabilidade dos profissionais que fazem cirurgias bariátricas
em reconhecerem a necessidade do trabalho terapêutico em todo o processo pré e pós
operatório para a cirurgia.
Em relação ao meu estudo como recomendação e contribuição, sabendo que este trabalho
não esgota o tema, gostaria de ressaltar a importância de pesquisar mais sobre aspectos
psicológicos e alimentares envolvidos na obesidade feminina e as modalidades expressivas e
técnicas arteterapêuticas a serem exploradas além das mencionadas no estudo.
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