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RESUMO

Esta monografia investiga as contribuições da arteterapia junto a pacientes com disfunção
psicossomática baseando-se em processo arteterapêutico vivenciado com mulheres portadoras de
Lúpus Eritematoso Sintêmico (LES). Apresenta ainda as contribuições da arteterapia para a
restauração de um Sol Interno representado pela abertura de novas possibilidades expressivas e
por um outro olhar para a própria doença.

Palavras- chave: arteterapia- Lúpus- psicossomática – sol – auto-imune.
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ABSTRACT

This monograph investigates the art therapy contributions to patients with psychosomatic
disfunction based on the art therapeutic process lived by women carrying lupus . The study also
presents the art therapy contributions for the restoration of an Internal Sun represented by the
opening of new expressive possibilities and by another look for the illness.

Key words: art therapy - lupus - psichosomatic - sun - auto immune
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APRESENTAÇÃO

Fig.1
E aprendi que se depende sempre
De tanta, muita, diferente gente
Toda pessoa sempre é as marcas
Das lições diárias de outras tantas pessoas

E é tão bonito quando a gente entende
Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá
E é tão bonito quando a gente sente
Que nunca está sozinho por mais que pense estar

É tão bonito quando a gente pisa firme
Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos
É tão bonito quando a gente vai à vida
Nos caminhos onde bate, bem mais forte o coração
(Gonzaguinha)

Em 2003, participei, por convite de uma amiga, de uma festa de fim de ano no hospital Pedro
Ernesto. Na época,havia feito um trabalho com alguma visibilidade e me prontifiquei a levar
brinquedos e presentes aos pacientes daquele lugar com o objetivo da troca, do conhecimento e,
também, de levar sangue novo àquele espaço de perda e dor.
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Lembro de, no percurso da visita, entrar numa pequena sala escondida do fim do enorme
corredor onde acontecia uma festa de natal, com direito a quitutes, crianças e presentes (esses eu
mesma levava).
Tocou-me de forma particular, os rostos e olhos que encontrei naquele lugar. Eram tristes e
fracos... E apesar de estarem fazendo parte de uma celebração, não coloriam aquelas descuidadas
paredes cinzas...
Era claro também que a maior parte daquelas pessoas, todas mulheres, apresentavam alguma
doença com comprometimento na pele: algumas pareciam cheias de feridas, manchadas,
machucadas...
Conversei, então, com uma delas, que, por acaso, era a “guia” daquela minha visita e fui
esclarecida de que se tratava de uma festa de natal da APALURJ, Associação dos Portadores e
Amigos de Lúpus do Rio de Janeiro.
Lúpus? Antes que minha leiga pergunta fosse concluída, minha “guia” já respondeu: “lúpus é
uma doença pouco divulgada, mas é tão grave quanto um câncer... É uma doença auto-imune,
crônica...” Contou-me também que ela mesma era portadora da doença apesar de não parecer,
pois o lúpus pode se manifestar de diferentes formas. Ainda que parecesse saudável, tinha
problema nas articulações, rins etc... E me disse também que aquelas mulheres que eu havia
visto com “problemas na pele”, embora estivessem, através de um olhar estético, num estado
mais grave da doença, poderiam estar com “ melhor saúde ” pois poderiam não ter nenhum
órgão comprometido.
Ao longo daquela visita, enquanto me deparava com corpos com fiapos de vida, com
adolescentes sem fome e crianças fracas, eu me alimentava de algo que já havia dado sinal muitas
vezes: uma forte vontade de unir a arte ( que é minha formação) à saúde, embora já, para mim,
elas sempre andassem juntas..
Como atriz e professora de teatro já havia percebido, de forma tão forte e inquestionável,
o quanto a arte é, por si só, absolutamente transformadora. O teatro, que era minha fonte de
trabalho, já me mostrava que a arte era o lugar de arrancar rótulos, exercitar a liberdade e
revitalizar corpo e alma.
Após dois anos ou mais da minha visita a este hospital, procurei a especialização em
arteterapia em busca de, entre outras coisas, encontrar fundamentação para impressões que meu
trabalho sugeria, mas que, até aquele momento, era permeado, nesse sentido, apenas pela
intuição.
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Paulatinamente fui me banhando do processo arteterapêutico e observando que, através
dele, é possível construir uma importante ponte entre nosso mundo interno e externo e assim,
através desse diálogo, dar lugar à saúde e à vida.
Chegado o momento do estágio (obrigatório na pós-graduação em arteterapia) tive,
como um susto bom, uma vontade forte e clara de voltar àquele hospital e re-encontrar aquelas
mulheres... Vontade de trabalhar com elas e levar até aquelas paredes cinzas - quem sabe?novas cores, possibilidades e principalmente, vitalidade.
E foi assim, que, buscando ir no contra – fluxo da doença auto-imune, que se caracteriza
por uma “alergia a si mesmo”, é que facilitei o processo arteterapêutico de sete mulheres, todas
portadoras de lúpus, numa pequena sala daquele hospital, durante dez meses. Foram noventa
horas de trabalho em 36 sessões
Foi um tempo de muitos surpreendentes episódios. Ás vezes tristes, às vezes geravam
insegurança ou medo... Mas, sobretudo, foi um tempo de muitas surpresas positivas em relação a
essa nova caminhada em que me encontrava.
Entrar naquele hospital toda semana era sempre ter a sensação de que nossa pequena sala,
onde a criatividade e liberdade tomavam o lugar da morte, deveria se expandir por todas as
enfermarias, leitos e macas. Avistava cenas que se pudesse não escolheria ver. No entanto me
coloria e me fortificava ainda mais sempre que saia de nossas sessões. Pois lá, naquele espaço,
sentia que a semente da saúde estava sendo plantada, ainda que devagar... E por isso mesmo,
forte e estruturada.
Esse estudo é, então, baseado nesse meu trabalho, nessa experiência de tentar levar luz
àquelas mulheres portadoras de um doença crônica que tem como proibição maior não ter
contato com o sol. Uma experiência que me mostrou um novo mundo e a confirmação de uma
certeza antiga: a arte pode ser um belo caminho para a saúde da alma e do corpo e para resgatar a
vontade de vida.
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INTRODUÇÃO

Esta monografia tem como objetivo avaliar - a partir de um trabalho vivenciado com um
grupo de mulheres lúpicas- o processo arteterapêutico

como um possível

caminho para

fortalecer o encontro com a saúde e com a vitalidade que se afastam dos portadores de Lúpus.
Um corpo portador de doença psicossomática que se apresenta como auto-imune possui um
sistema imunológico que não combate apenas às células ruins, mas também componentes
normais e saudáveis do organismo, algo como uma “alergia a si mesmo”.
Os portadores de lúpus apresentam em sua maioria sintomas da depressão como desânimo,
cansaço e ausência de vitalidade e recebem , entre outros impedimentos, a proibição médica do
contato com a luz solar.
Sendo a arteterapia um possível modo de autoconhecimento e da expressão artística permitir
o caminho para a saúde e harmonização da estrutura interna do indivíduo, torna-se interessante
articular, avaliar e relacionar a construção da doença com a arte como instrumento terapêutico.
Considerando que a atividade do lúpus tem, em grande parte, influência de componentes
emocionais (e por isso se insere no grupo de doenças psicossomáticas), e que os portadores desta
doença não podem ter contato com o sol, torna-se interessante investigar a arteterapia como um
possível caminho para que a própria luz de cada indivíduo se revele e fortaleça sua vontade de
viver.
Este trabalho procura responder se o exercício criativo no processo arteterapêutico exerce a
faculdade de desvelar o brilho interno do indivíduo e assim iluminar e fortalecer seu centro de
saúde e vida. Busca também pesquisar de que forma a arte pode desvelar ou representar o sol
interno de cada paciente através da abertura novas possibilidades e da construção de outro olhar
para a própria doença.
O primeiro capítulo desta monografia vai apresentar diversos pontos de vista sobre a
medicina psicossomática atual, considerando conceitos de diversos autores e abordando
características físicas e emocionais de mulheres portadoras de lúpus a partir de depoimentos de
algumas pacientes e de uma entrevista com o Dr. Evandro Klumb, reumatologista –UERJ.
Vai falar ainda das principais características das doenças auto-imunes e crônicas, de que
forma elas são “construídas” e como se comporta um organismo com essa disfunção. Apresenta
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também as principais características do lúpus, incluindo os aspectos emocionais mais comuns,
seu diagnóstico e seus três tipos: cutâneo, sistêmico e por drogas.
O segundo capítulo vai abordar alguns aspectos do funcionamento do processo
arteterapêutico incluindo indicadores sobre o papel da arte na cultura assim como instrumento
capaz de resgatar o potencial criativo. Vamos também registrar possibilidades que a arteterapia
oferece para o re-conhecimento do indivíduo em processo de individuação.
Este capítulo sobre arteterapia é ainda, complementado por alguns conceitos de C.G.
Jung, uma vez que essa pesquisa é baseada sobretudo na abordagem Junguiana, e destaca suas
considerações sobre IMAGO DEI (Imagem de Deus).
No capítulo três, Arteterapia e Lúpus: vivências, etapas e resultados, será apresentada a
experiência do processo arteterapêutico com um grupo de pacientes portadoras de Lúpus que
auxilia na fundamentação desta pesquisa., a fim de refletir de que modo a arte pode servir como
instrumento terapêutico. Deste modo, através de exemplos vivenciais vamos entrar em contato,
de forma mais profunda, com os desdobramentos e resultados da arteterapia.
Nas primeiras seções deste capítulo vamos conhecer de que maneira o grupo foi
selecionado, suas características e dados do espaço onde o processo foi realizado. Vamos
também esclarecer o percurso de uma abordagem focal e o tempo de trabalho no hospital.
Todo o caminhar do trabalho em questão será acompanhado passo a passo
exemplificado pelas principais sessões e será divido em três seções que correspondem às três
fases do processo vivenciado.
A primeira fase trata-se da formulação hipótese diagnóstica onde são apresentados
elementos capazes de se aproximar da identificação da questão psicodinâmica central desse
grupo. Nesta seção vamos contar momentos importantes das 12 primeiras sessões do trabalho.
Na segunda etapa, onde abordaremos a questão desta identificação de uma
psicodinâmica central vamos unir às observações anteriores, o que foi considerado com as
duas principais características para

fundamentar a hipótese de diagnóstico deste grupo.

Considerando essas características e a observação dos resultados da primeira fase do trabalho,
abriremos uma sub-seção para abordar aspectos simbólicos do sol além de observar sua
importância na saúde e na manutenção da vida .
Na última e terceira etapa falaremos dos encontros que pertenceram à fase dos processos
auto-gestivos que têm como objetivo fortalecer a autonomia expressiva do grupo. Nesta seção
acompanharemos o percurso das pacientes nas atividades finais avaliando o resultado do
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processo arteterapêutico através da observação de seus comportamentos e de depoimentos que
fizeram parte da avaliação final do trabalho.
O ultimo capítulo é a conclusão deste estudo, onde vamos unir os conhecimentos
adquiridos nos capítulos anteriores analisando a trajetória arteterapêutica vivenciada,
articulando os resultados do trabalho com as questões que essa investigação previamente
buscava responder.
Esta monografia foi elaborada inicialmente, a partir de pressupostos metodológicos de
modelos bibliográficos de pesquisa, e complementada por tratamento de dados em abordagem
qualitativa referente à avaliação e análise da casuística, visto que foi ancorada em um processo
arteterapêutico coordenado pela autora.
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CÁP ÍTULO 1

DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS

fig.2

Este capítulo vai esclarecer as características principais das doenças psicossomáticas,
auto-imunes e crônicas. Vai falar sobre o lúpus, doença que se encaixa nessas três definições e
que será o mais importante objeto de estudo desse momento. Ainda nesse capítulo, essa doença
será descrita quanto ao seu diagnóstico e quanto aos três tipos de apresentação da doença:
cutâneo, sistêmico e por drogas.
Falaremos, inicialmente, de conceitos sobre psicossomática segundo alguns autores
abordando características físicas e emocionais de mulheres portadoras de lúpus a partir de
depoimentos de algumas pacientes e de uma entrevista com o Dr. Evandro Klumb,
reumatologista -UERJ, que atende no hospital Pedro Ernesto, onde as sete mulheres em que esse
estudo se baseia estão em tratamento. Todas as citações com referência a este profissional, que
cuida dessas mulheres, em média, há 10 anos ou mais, foram colhidas da entrevista cedida
especialmente para esse estudo, que se encontra anexada ao final deste trabalho.
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1.2- Doenças Psicossomáticas

Psicossomático provém do grego, psyque: alma e somatikos: do corpo, corporal.
Segundo dicionário de filosofia (RUSS, 1994, p.237) 1-Substantivo: medicina que estuda a alma
e o corpo, o psiquismo e a física na sua unidade indissolúvel e enquanto se condicionam uma ao
outro. 2-Adjetivo: qualifica os fenômenos em que a unidade do psiquismo e do corpo de
manifestam.
Considerando que esse estudo se baseia, em muitos momentos, na psicologia analítica,
é importante colocar que Jung entende por psique: “... a totalidade dos processos psíquicos,
conscientes e inconscientes” (apud RUSS.1994,. p. 405)
Diferente da hipocondria que consiste numa fixação na idéia de doenças e da
simulação, quando de fato o paciente finge estar doente, o termo psicossomático se aplica
apenas para designar doenças que apresentam sintomas reais no corpo físico, mas cuja origem
está no psiquismo.
GASPAR 1 afirma que existem basicamente dois tipos de doenças psicossomáticas:
As doenças por conversão psíquica, quando existe sintoma, porém nenhum tipo de
alteração orgânica é percebida em exames. Como exemplo: uma pessoa não consegue andar,
mas não tem nenhum tipo de lesão neurológica ou muscular que justifique a paralisia. Segundo
revista VEJA (2007.p.163) atualmente os médicos chamam a construção desses sintomas de
“transtorno somatoforme”. E afirma que de acordo com a Organização mundial de saúde, 20%
da população manifesta quadros da doença. Segundo a psiquiatra Lesley Allen (opus VEJA,
2007) “Os sintomas são reais. O sofrimento desses pacientes não é menor do que o daqueles que
apresentam problemas com causas orgânicas bem definidas”
O outro tipo, segundo GASPAR (ibid.) é somatização propriamente dita, quando a
energia psíquica foi descarregada no corpo levando à formação de uma ou mais lesões
diagnosticáveis, visíveis em exames de raios-X, tomografia ou outros tipos de exames.
Para BALLONE (opus Veja, 2007) “na verdade não existe um só sentimento que não
tenha uma repercussão física. O que varia é a intensidade de emoção e a vulnerabilidade do
corpo”.

1

Artigo de Ana Priscila Gaspar em http://delas.ig.com.br/materias/196501-197000/196864/196864_1.html- acessado em 05/08/2008
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De acordo com RIECHELMAN (2001. p.33) desde o início da história da medicina, duas
correntes complementares se contrapõem quanto á concepção de doença e a prática médica
(opus Jeammet, Reynaud e Consoli, s/d.). A primeira vem de Hipócrates e da escola de Cós e
segundo o autor, tem por objetivo a pessoa doente em sua totalidade, levando em conta o
temperamento da pessoa e sua história. A doença, deste modo, é vista como uma reação global
da pessoa com seu ambiente e consigo mesma. “Trata-se de uma medicina integradora e
dinâmica, que corresponde aos primórdios da moderna medicina psicossomática.” (ibidem.)
A segunda corrente, veio de Galeano e da escola de Cnide e tem por objetivo a doença,
que é vista como algo autônomo em relação ao portador. “A doença é autenticada por uma lesão
anatomoclínica” (ibidem). A terapêutica aqui consiste em localizar a doença no corpo e se
possível, extirpá-la. “Trata-se de uma medicina compartimentalizada e mecanicista” (ibidem.
p.34)
É interessante observar que Aristóteles definiu dor e prazer como “paixões da alma”,
considerando que ambos não estão associados à um órgão específico como a audição e a visão
por exemplo. RIECHELMAN (2003, p.33), que estuda psicossomática e as dores do “ser
mulher” diz que:
Esse conceito predominou até meados do século XIX, quando os fisiologistas
passaram a estudar a dor em laboratório. Perante uma grande quantidade de evidências
experimentais, a definição de dor reduziu-se ao aspecto biológico, limitado à dimensão
de “fenômeno neurofisiológico decorrente da lesão tecidual”. Mas esse reducionismo
biológico herança da medicina de Galeano, mostrou ter limites muito estreitos ao
deixar sem explicação vários aspectos clínicos da paciente com dor.

No século XX então, diversos estudiosos passam a considerar os componentes
emocionais no estudo da dor, porém ainda dentro de um conceito onde mente e corpo
caminhavam de forma muito distantes. (Lobato, 1992 apud Riechelman).
Entretanto a psicossomática atual é herdeira de Hipócrates e não enxerga divisão entre
mente e corpo. (Riechelmann apud Rodrigues, 1988).
Não é mais aceitável hoje em dia ver o corpo e mente como se fossem dois “vizinhos”
que apenas habitam próximos, mas vivem cada qual uma vida independente.
“Vizinhos” que raramente conversam entre si e dificilmente fazem juntos algumas
poucas coisas, por exemplo, gerar mastalgia, dismenorréia ou dispareumia.
(RIECHELMAN, 2001.p.34).

.
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Para BOSS (1997), não pode haver fenômeno humano exclusivamente psíquico
(emocional,

psicológico) ou somático (corporal). Ele é, ao mesmo tempo e sempre, corpóreo e

com alguma tonalidade afetiva.
Ele questiona as Ciências Naturais como um método de acesso ao humano. É no método
fenomenológico-existencial que ele encontra o caminho para a compreensão e esclarecimento da
existência. Sendo assim, critica e desafia a ciência a definir o que chama de “psíquico” e o que
chama de “somático” e quais as provas válidas das ligações entre eles, definida como
Psicossomática.
.Por enquanto os psicossomáticos puderam apenas considerar que os fenômenos
psíquicos” não são comensuráveis, nem ponderáveis, sendo perceptíveis somente pela
intuição. Todo somático, ao contrário, seria demonstrável em fórmulas numéricas.
Esse simples “critério de distinção”, pretensamente não-filosófico e puramente
empírico, uma vez esmiuçado, repousa no fato de ambos os domínios temáticos
(“psique” e “soma”)serem definidos unicamente com relação ao modo de sua
abordagem, ou seja, á luz de sua comensurabilidade ou incomensurabilidade. (BOSS,
1997,p.17)

BOSS cita como exemplo, de que maneira poderíamos aferir as lágrimas de um luto
“psíquico” afirmando que logo que se comece a medir o que escorre dos olhos de quem chora só
restariam líquido e gotas e não mais lágrimas: “Vemos lágrimas somente em pessoas enlutadas,
de quem estas são inseparáveis. Dessa forma, onde colocar as lágrimas? São elas somáticas ou
psíquicas? Ou nem uma nem outra?!”(ibid.p.19)
DETHLEFSEN e DANLKE (1983, p.219) dentro da abordagem que expressam em “a doença
como caminho” também afirmam: “ As lágrimas derramadas por um paciente depressivo não
são mais “psíquicas” do que o pus ou uma disenteria.”
BOSS nos dá outro exemplo:
Alguém cora de vergonha e embaraço diante de outra pessoa. Pode-se medir o rubor
das faces? Não se pode. È bem, verdade que a concomitante transformação epidérmica
do rosto, sem dúvida algo somático, pode ser medida. Por exemplo, medindo-se a
maior circulação sanguínea. Mas, esta não é a vergonha em si. Então: corar é somático
ou psíquico? Ou, mais uma vez, nem uma coisa nem outra?

E conclui:
É bem possível que o comprimento de onda médio de uma face corada seja igual ao de
uma pessoa em estado febril. Mas, entre a vermelhidão da febre e a da vergonha há um
abismo. Deixemos ambos os fenômenos, como tais, em sua integridade! De um lado a
integridade de uma pessoa enlutada e de outro, a de uma pessoa envergonhada.

Para BOSS o homem é, portanto uma unidade e identidade onde se integram, ao mesmo
tempo, todos os fenômenos humanos, os mais variados: afetividade, espacialidade,
temporalidade,

corporeidade,

entre

outros,

que

incessantemente, toda e qualquer vivência humana.

compõe

um conjunto

que

anima,
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De acordo com DETHLEFSEN e DANLKE (ibidem,p. 219) não há necessidade de
distinção visto que a teoria que apresentam se aplica universalmente a todos os sintomas, sem
exceção. Eles afirmam:
Os sintomas é verdade, podem usar uma grande variedade de formas de expressão e
para fazê-lo, todos eles se valem do corpo para tornar visíveis e palpáveis os
conteúdos subjacentes da consciência. Ao mesmo tempo, entretanto, a verdadeira
experiência do sintoma, acontece exclusivamente dentro da nossa consciência, quer se
trate de uma tristeza, quer se trate de um ferimento.

Essa colocação apresenta-nos uma clara visão sobre a responsabilidade que temos pela
“construção” de nossas doenças, ou ainda, uma visão que elucida que somos nós mesmos os
autores, que - ainda que de forma não consciente - escrevemos o caminho de nossas próprias
enfermidades.
Vera Bossoti2 nos diz:
Se atentarmos para o trabalho que os órgãos realizam e que não dependem da nossa
vontade, verificamos que existe uma sintonia perfeita, uma ordem natural e espantosa,
que não se justifica por um imperativo bioquímico armazenado, no interior das
células, como um sistema de conversão de energia impelido apenas geneticamente. Há
de ter mais que isso.

Esse pensamento traduz, portanto, que o corpo apresenta uma “sabedoria própria” como
se houvesse uma certa “inteligência” que permite a realização perfeita da função específica que
cada tipo de célula realiza.
Considerando os aspectos citados e tendo como recorte principal, neste momento, a
doença Lúpus que é auto-imune e, portanto psicossomática e que, segundo médicos e pacientes,
tem em sua ativação, influência de componentes emocionais, -ou a partir da visão de BOSS,
evidencie que mente e corpo não caminham separados - é interessante observarmos e
perguntarmos então: o que essa doença sinaliza? O que está em desacordo e desarmonia nesse
indivíduo, considerando-o em sua totalidade?
De acordo com a teoria de DETHLEFSEN e DAHLKE (1983,p.17):
A doença é um estado do ser humano que indica que, na sua consciência, ela não está
mais em ordem, ou seja, sua consciência registra que não há harmonia. Essa perda de
equilíbrio interior se manifesta no corpo como um sintoma. Sendo assim, o sintoma é
um sinal e um transmissor de informação, pois, com seu aparecimento, ele interrompe
o fluxo da nossa vida e nos obriga a prestar-lhe atenção. O sintoma avisa que, como
seres humanos, como seres anímicos, nós estamos doentes, isto é, o equilíbrio de
nossas forças anímicas interiores está comprometido. O sintoma nos informa que está
faltando alguma coisa.

2

Artigo no site:http://somostodosum.ig.com.br/clube/artigos.asp?id=283 em 17/06/ 2008
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Riechelmann (2001, p.35)em seu artigo intitulado “Psicossomática e A Mulher
Dolorida: Interface Objetividade / Subjetividade das dores do Ser Mulher” cita Poettgen (apud
Prill, 1985): “(...) dor expressa não só lesão orgânica mas também toda miséria existencial
de uma pessoa”
De acordo com o autor, o processo para o diagnóstico psicossomático da “mulher
dolorida” implica primeiramente numa avaliação de diversos componentes da experiência
dolorosa, entre eles, ambiente físico, ambiente cultural e estado afetivo-emocional (ansiedade e
depressão).
Há também a avaliação de componentes da “constituição da pessoa”:
Nem toda informação genética de uma pessoa manifesta-se clinicamente conforme
está escrita no genótipo. Além das interações neutralizadoras e potencializadoras dos
genes entre si, também concorrem as influências dosa meio ambientes físico e
sociocultural sobre o genótipo, resultando o fenótipo, que é a manifestação final das
características anatômicas e de equilíbrio funcional de uma mulher. (ibid. p.37)

Fazendo referência a Lobato (1992) Riechelmann aponta que a intensidade de dor, entre
o limiar fisiológico e o limiar de tolerância define a resistência à dor, a qual varia de uma mulher
para outra por resultar da interação entre a disposição genética e determinantes socioculturais e
emocionais.
Podemos observar, por exemplo, que na sociedade japonesa, a repressão à manifestação
pública das emoções é mais presente do que na sociedade italiana e de fato as mulheres de
ascendência japonesa parecem resistir mais à dor que as outras. Contudo é interessante
perguntarmos: para onde vai a emoção culturalmente reprimida da japonesa? O que ela traz
consigo desse caminho, de seus antepassados? Ou: o que a italiana carrega de sua cultura, onde a
emoção é mais aceita culturalmente?
E de forma mais profunda podemos também investigar: que “doenças” essas mulheres,
registram na história do mundo e, portanto também em nosso percurso?
Há Mulheres, de acordo com Riechelmann (ibid.), que possuem, por exemplo, um
mioma grande e podem não sentir dor alguma enquanto outra com um mioma menor pode se
queixar de muita dor. Essa afirmação reforça a impossibilidade de compreender nossas doenças
apenas através de dados físicos visto que cada corpo expressa sua dor de diferente forma visto
que além dela há também uma rede de informações que indicam a totalidade do indivíduo. Deste
modo podemos perceber que o nosso organismo não caminha separado de nossas experiências.
Riechelmann também destaca o ambiente cultural (o autor não se refere neste momento a
grau de escolaridade e classe social), como componente importante na experiência dolorosa.
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Entretanto relata que são aspectos com os quais os médicos (ginecologistas, uma vez que seu
estudo é relacionado á mulheres) ainda estão menos familiarizados:
É comum termos pacientes que insistem em falar de suas dores detalhada e
prolongadamente. Apesar do discurso aparentemente interminável da paciente sobre as
“terríveis” dores que enfrenta, por vezes temos a impressão que aquele relato é feito
mais com sentimento de orgulho do que de padecimento. Frases como: “Depois de
sofrer tanto assim vou acabar virando santa”ou “mesmo com tanta dor eu não deixo de
cumpri minhas obrigações (com a família ou o trabalho)” são comuns na clínica de
mulheres . Elas refletem a cultura judaico-cristã, na qual a dor tem muito mais valor
que prazer” (ibidem p. 41)

Por outro lado exemplifica também grupos que tendem a dar menos valor à experiência
da dor como pessoas que adotam o “american way of life”3 , de cultura muito competitiva onde
o indivíduo com dor pode ser visto como um fracassado, sobretudo em casos de dor limitante e
crônica.
Para algumas pacientes, notadamente as com inibição sexual, a dismenorréia e a
dispareumia fazem parte de um estilo de vida rumo á valorização pessoal.
Conscientemente procuram ajuda médica para suas dores, mas o inconsciente (que é
onde fica o registro mais profundo da cultura) impede que elas façam os esforços
necessários á transição para uma vida com menos dor.(ibid.)

Poderíamos aqui exemplificar inúmeras influencias de nossa cultura que, assim como já
foi dito na citação anterior, permanece registrada em nosso inconsciente. Entretanto, a partir
desses registros, o que Riechelmam (ibid.), coloca de forma conclusiva é que “a via final de
valorização cultural da dor é a oportunidade de receber o carinho e a atenção do grupo de
convívio”. E completa: “Infelizmente algumas pacientes não encontram (ou não enxergam) em
suas vidas formas menos custosas e mais produtivas de obter reconhecimento e afeição grupal”
(ibid.).
Reduzindo a somatização a um processo pelo qual distúrbios de origem psíquica
traduzem-se em mal-estar e considerando apenas os mais conhecidos problemas físicos
popularmente vistos como influenciados por questões emocionais, (como úlceras, fibromialgia,
gastrite, asma e alergias.), podemos observar um interessante estudo realizado pela Organização
Mundial de Saúde com quase 26000 pessoas identificando os povos que mais “somatizam seus
problemas”4:

3
4

modo de vida americano
pesquisa publicada na revista VEJA de 05/12/07, p. 164
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fig.3

A pesquisa revela também - reforçando o fato de que o ambiente cultural se relaciona
diretamente com a experiência do adoecimento e da dor - que os latinos costumam manifestar
mais sintomas gastrointestinais: náusea, vômitos, diarréia, intolerância alimentar, gastrite e
úlcera.
Já os anglo-saxões são resistentes em procurar ajuda. Os americanos, por exemplo, só
costumam dar atenção aos sintomas psicossomáticos quando já estão com comprometimento em
alguma função orgânica enquanto nas culturas orientais há o incentivo do equilíbrio entre corpo
e meio ambiente. Os japoneses e chineses são estimulados desde a infância a reconhecer as
respostas a um desequilíbrio de “origem externa”.
Dentro dessa perspectiva de “somatização” estão principalmente incluídas: os distúrbios
cardiovasculares, como derrames e hipertensão, dores crônicas, (como a síndrome da fadiga),
problemas gastrointestinais, respiratórios e também distúrbios imunológicos onde de encaixam a
artrite reumatóide, a depressão imune inespecífica e o lúpus.
Contudo,BRIGOTTI (2001, p.88) nos lembra:
A doença restringe o psíquico na mesma intensidade que restringe o orgânico. A díade
psique/orgânico é indivisível. O sofrimento atinge o animal humano desde a
locomoção até o sorriso tímido que desaparece, desde o sexo que se restringe á
cinzentas lembranças de um passado saudoso até as lágrimas indecifradas que se
lançam sobre as faces jovens ou idosas de um sofrimento aparentemente sem motivo.
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1.2.2- Doenças auto-imunes

O problema reside em que nós ainda não conhecemos as
técnicas necessárias para desencadear, com rapidez e eficiência,
o processo de cura em todos os doentes.
Por isso, muitas mudanças se dão no nível do inconsciente,
e é difícil avaliá-las clinicamente, sem cuidadosos testes
psicológicos. Espero pelo momento em que possamos receitar
algo como um abraço de três em três horas, em vez de um
remédio ou de um impulso elétrico “.
(Dr. Bernie S. Siegel)

É importante compreender nesse momento como se comporta um organismo portador de
uma doença auto-imune. Para isso, podemos comparar nosso organismo a um time de futebol.
Imaginemos este time composto por grandes craques e com uma equipe unida, com
competência e grande aptidão de fazer gols. Entretanto, esse forte time, ao contrário do que se
espera, usa sua habilidade para fazer, também, muitos gols contra.
Assim se comporta um organismo portador de uma doença auto-imune. Seu sistema
imunológico não combate apenas às células ruins, mas também, componentes normais e
saudáveis do organismo, ou seja: realiza verdadeiros gols contra sua própria saúde embora seja
composto de um forte time.
Em termos médicos, doenças auto-imunes “são aquelas nas quais alterações funcionais
ou estruturais são causadas por anticorpos ou células imunologicamente competentes com
reatividade contra constituintes normais do organismo” 5.
No estado normal, nosso sistema imunológico produz proteínas chamadas anticorpos que
têm a função de proteger o organismo das eventuais agressões, seja de vírus, bactérias, de
células cancerígenas e quaisquer outros corpos estranhos. Estes agentes agressores, capazes de
determinar a produção automática de anticorpos, são chamados antígenos.

5

dicionário digital de termos médicos em: http://www.pdamed.com.br/diciomed/pdamed_0001_06193.php (acessado em 06/08/2008)
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fig.4

Devido à desordem imunológica, a defesa do organismo, perde sua habilidade de
diferenciar os corpos estranhos e passa a direcionar anticorpos contra o próprio organismo.
Esses anticorpos, que combatem de forma anormal o organismo são chamados de autoanticorpos.
BALLONE (2003)6 esclarece: “Os auto-anticorpos acabam reagindo com elementos do
próprio organismo formando complexos imunológicos. São esses tais complexos imunológicos
que acabam crescendo nos diversos tecidos, dependendo do tipo da doença auto-imune,
causando todo tipo de lesões”.
Segundo Dr. Samuel Kopersztych7, os auto-anticorpos:
(...) podem agredir qualquer tipo de território. De modo geral, a maior agressão
ocorre no núcleo da célula, graças ao aparecimento de vários auto-anticorpos contra
substâncias presentes em seu interior. Entretanto, o mais importante não é o anticorpo
isoladamente. Do ponto de vista anatomopatológico, o que define a auto-imunidade
nos tecidos é a formação dos chamados complexos imunes.

No caso do lúpus, como já vimos, quando esses tecidos são, por exemplo, os rins,
aparecem as glomerulonefrites agudas, quando são as articulações, surge a artrite e a febre
reumática, quando atacam a pele trazem erupções cutâneas e assim por diante.
As doenças auto-imunes também podem ser chamadas de auto-agressoras. Referindo-se
ao Lúpus, Dr. Samuel Kopersztych afirma: “A doença auto-imune é fundamentalmente
caracterizada pela formação de auto-anticorpos que agem contra os próprios tecidos do
organismo. Por isso, o nome auto-agressão, às vezes, é mais feliz”.

6

BALLONE,GJ, 2003,Lúpus Eritematoso e Psicossomática - in.PsiqWeb, : <http://gballone.sites.uol.com.br/psicossomatica/lupus.html

7

Em entrevista cedida a Drauzio Varella - http://drauziovarella.ig.com.br/entrevistas/lupus1.asp (11/08/2008)
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Essa definição traduz o que verdadeiramente o corpo do sujeito portador da doença
“constrói”: uma agressão a si mesmo. Seu corpo arremete a parte saudável do próprio
organismo.
Ao se tratar de uma doença auto-imune, trata-se também de uma doença crônica e
segundo a medicina, sem cura.
Segundo COELHO (2001 p.83),
o diagnóstico de uma doença crônica traz consigo a perda da condição de sadia para a
condição de doente. Nesta situação, o paciente passa a lidar com o risco eminente de
adoecer, sofrer e morrer. Isso faz com que ele viva constantemente ameaçado por esta
situação, que representa um ataque não apenas ao seu corpo, mas também ao seu
psiquismo.

E completa: “Em toda perda importante que acontece na vida, é necessário um processo
elaborativo, que também é acompanhado por um processo de enlutamento, ou seja, o luto pela
perda da saúde”.
COELHO (2001, p.83)destaca, entretanto, a importância desse momento: “O luto nada
mais é do que um processo de cicatrização dolorosa, onde ocorre a despedida de uma situação
para que o indivíduo possa se adaptar à nova realidade”
Todavia, também neste caso, o corpo não se admiti dissociado de nossa história
(individual e coletiva), e de nossa “filiação”, considerando-nos aqui, filhos de nossas próprias
experiências. Portanto, cada indivíduo, ao se saber na condição de “doente crônico”, reage de
uma maneira.
A forma e a extensão em que uma enfermidade pode afetar a vida de uma pessoa
dependem, de modo geral, das características da doença, sua intensidade, sua história,
grau de limitação, o funcionamento emocional anterior à mesma, a psicodinâmica da
família e a rede de apoio social e financeiro. As implicações de uma enfermidade
física prolongada sobre o desenvolvimento social , emocional e cognitivo das pessoas
diferem consideravelmente , dependendo da idade em que se instalou e das limitações
da doença. (COELHO, 2001, p.89)

Um paciente crônico, ao se descobrir nesta condição, pode carregar para a psique a
cronicidade também da dor emocional e do sentimento de perda (da saúde e dele mesmo).
A cronicidade, enquanto problema no aspecto emocional, surge da dificuldade do
indivíduo e da sua família de elaborar o luto pela perda da saúde. A forma com ele vai
reagir ao diagnóstico de uma doença e a conseqüente perda da saúde dependem,
fundamentalmente, da sua estrutura emocional de como lidou com situações de perda
na sua história de vida. O paciente precisa ter recursos internos para sobrepujar a
perda da saúde e adaptar-se à condição de estar doente. Caso contrário, a ameaça da
doença física paira sobre o psiquismo, provocando uma desestruturação emocional que
pode ir de leve e compatível com o diagnóstico e quadro orgânico até uma
desestruturação maior onde ele necessitará de cuidados especiais para não evoluir para
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cronicidade emocional e / ou luto patológico com relação à perda da doença. ( Ibid, p.
90)

.
De acordo com BALLONE (apud Veja, 2007, p.163) a explicação para os distúrbios
imunológicos está na atividade integrada entre o hipotálamo, a hipófise e a glândula supra-renal
que repercute diretamente no sistema imunológico. Havendo, portanto, falta de sintonia entre
esses sistemas, as células de defesa passam a atacar outras células do organismo.

fig.5

OBADIC (2001, p.197), fazendo referência a GOLEMAN (1995), destaca que a
psiconeuroimunologia está descobrindo que os mensageiros químicos que operam mais
extensamente tanto no cérebro quanto no sistema imunológico são os mais densos nas áreas
neurais que regulam a emoção. Até o século XIX os únicos caminhos sabidos de comunicação
mente-corpo eram os nervos. Entretanto hoje se sabe que “o grande insigth que torna a
comunicação mente-corpo possível se dá da seguinte maneira: (...) moléculas mensageiras são o
último denominador comum , ou linha de fundo da comunicação psicossomática entre mente,
emoções, comportamento e a expressão de genes na saúde e na doença” (ROSSI 1997 apud
OBADIC, 142)
O locus principal de comunicação cérebro-corpo é o sistema límbico-hipotálamohipofisário, que é como um grande conduto recolhendo informações de todas as redes
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neurais do alto cérebro do córtex e transduzindo essa codificação neural de
informações nas moléculas mensageiras do corpo (ROSSI, 1997 apud OBADIC,
2001)

A partir do desenvolvimento dessas pesquisas ficou então determinada a enorme
importância que o sistema límbico-hipotalâmico-hipofisário realiza, como intermediador da
comunicação entre os fenômenos da mente (aprendizagem, memória, emoções, comportamentos
e manifestações psicossomáticas)
Foi de grande valia poder confirmar o que era apenas uma intuição: saber que a partir
dessas novas conceituações, a biologia está intimamente ligada a uma rede de teoria da
informação tornando a comunicação e a cura mente-corpo uma ciência empírica, em
vez de uma simples esperança (OBADIC, 2001, p.197)

Para BOSSOTI

8

em seu artigo “Os caminhos para a recuperação de doenças auto-

imunes” afirma que “os mesmos caminhos usados pelos sentimentos (emoções) para se
expressarem, e que podem conduzir ao aparecimento de doenças auto-imunes, podem e devem
também ser usados para restabelecer a saúde”.
Começando pelo domínio psicológico, Bossoti constrói um quadro onde notamos como
mente e corpo podem interagir para “criar saúde” e para fortalecer um organismo portador de
distúrbios no “sistema imunológico”.

8

artigo no site: http://somostodosum.ig.com.br/clube/artigos.asp?id=435 (acessado em 16/08/2008)
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fig.6

Para Bossoti, o primeiro passo para “a cura” será, portanto, trazer a consciência o que
está por trás da doença, o que afeta a harmonia na vida daquele paciente. “A maioria de nós não
sente a necessidade de estar atento às coisas que nos afetam, quando tudo está indo bem. A vida
torna-se uma espécie de piloto automático que vai nos levando...” 9
De acordo com a autora, “Os sentimentos alterados de Esperança e de Vontade de Viver
ficam registrados no sistema límbico, da mesma maneira como antes estavam os antigos
sentimentos de desesperança e de desespero. Haverá uma mudança significativa nessa parte do
cérebro”.10
Para ela, “a cura” está no caminho do autoconhecimento: “Precisamos de alguém que nos
mostre o caminho de volta para a nossa essência (...) Cuidar de si mesmo é o primeiro de todos
os cuidados. Só nós mesmos seremos os nossos verdadeiros curadores”.11

9

artigo no site: http://somostodosum.ig.com.br/clube/artigos.asp?id=435 (acessado em 16/08/2008)

10
11

idem
idem.
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1.2.2.1- O Lúpus

Sinto como se meu corpo não me esquecesse...
É uma dor que me lembra que eu existo como forma, escolha e morte.
Algo que consome o que nem ainda construí, que inflama meus versos.
É melhor desistir?
Enquanto não respondo, vivo.
(Sophia Prata)

O nome lúpus, uma abreviação de lúpus eritematoso sistêmico (LES), surgiu quando o
médico francês Pierre Lazenave, em 1851, observou pessoas que apresentavam "feridinhas" na
pele, como pequenas mordidas de lobo. Daí o termo lúpus, que em latim significa lobo. Em
1895, o médico canadense Sir William Osler caracterizou melhor o envolvimento das várias
partes do corpo e adicionou a palavra “sistêmica” à descrição da doença.
Portanto: Lúpus = lobo eritematoso = vermelho

sistêmico = todo. Segundo

BALLONE (ibidem.) existem 3 tipos da doença: o Lúpus Discóide, o Lúpus Sistêmico, e o
Lúpus Induzido por Drogas.
O Lúpus Discóide é sempre limitado à pele. É identificado por inflamações cutâneas
que aparecem na face, nuca e couro cabeludo. Podem também surgir erupções no malar (maçãs
do rosto), erupção discóide (em forma de disco) e Manchas vermelhas protuberantes.
Aproximadamente em 10% das pessoas o Lúpus Discóide pode evoluir para o Lúpus
Sistêmico.
O Lúpus Sistêmico costuma ser mais grave que o Lúpus Discóide e, como o nome diz
(sistêmico=geral), pode afetar quase todos os órgãos e sistemas. Em algumas pessoas
predominam lesões apenas na pele e nas juntas, em outras podem predominar as juntas, rins,
pulmões, sangue, cérebro etc...
O Lúpus Induzido por Drogas ocorre como conseqüência do uso de certas drogas ou
medicamentos.

Os

sintomas

são

muito

parecidos

com

o

Lúpus

Sistêmico.

Algumas drogas já foram detectadas como facilitadoras do desenvolvimento de Lúpus. É o caso,
por exemplo, da hidralazina, medicamento para tratamento da hipertensão, ou da procainamida,
usada para tratamento de arritmias cardíacas. Isso depende mais da pessoa que da própria
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substância, ou seja, não são todas as pessoas que tomam esses produtos que desenvolverão o
Lúpus, mas apenas uma pequena porcentagem É o tipo mais raro da doença.
O "American College of Rheumatology", uma associação americana que reúne
profissionais reumatologistas, estabeleceu em 1971 e revisou em 1982, 11 critérios que definem
o quadro de lúpus. Estes critérios foram modificados em 1997. Uma pessoa pode ter LES se 4
critérios estiverem presentes. São eles:
Critérios de pele:
1-mancha "asa borboleta" (vermelhidão característica no nariz e face)
2-lesões na pele (usualmente em áreas expostas ao sol)
3 - sensibilidade ao sol e luz (lesões após a exposição de raios ultravioletas A e B)
4 - úlceras orais (recorrentes na boca e nariz)
Critérios sistêmicos:
5 - artrite (inflamação de duas ou mais juntas periféricas, com dor, inchaço ou fluído)
6 - serosite (inflamação do revestimento do pulmão - pleura, e coração - pericárdio)
7 - alterações renais (presença de proteínas e sedimentos na urina)
8 - alterações neurológicas (anormalidades sem explicações - psicose ou depressão.

Critérios laboratoriais:
9 - anormalidades hematológicas (baixa contagem de células brancas - leucopenia, ou plaquetas
- trombocitopenia, ou anemia causada por anticorpos contra células vermelhas - anemia
hemolítica)
10 - anormalidades imunológicas - (células LE, ou anticorpos anti-DNA, ou anticorpos SM
positivos, ou teste falso-positivo para sífilis)
11 - fator antinúcleo positivo(FAN)
Segundo KOPERSZTYCH 12, o critério da lesão renal é um dos mais importantes:
Paciente com lesão renal acompanhada de hipertensão no primeiro surto tem
prognóstico mais reservado. A hipertensão arterial denota que surgiu um processo
inflamatório nas membranas das estruturas envolvidas no sistema de filtração do
sangue que atravessa os rins e a paciente é acometida por glomerulonefrite.

12

KOPERSZTYCH, Samuel em entrevista á Drauzio Varella em : http://drauziovarella.ig.com.br/entrevistas/lupus.asp
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KOPERSZTYCH

13

nos diz também que se esse distúrbio não for tratado de forma

correta, “a paciente evolui para insuficiência renal rapidamente progressiva. Na verdade, é o rim
que dita o prognóstico em 90% dos casos, que será pior ainda se for acompanhado da lesão
cerebral.”
De acordo com KOPERSZTYCH

14

as dores nas juntas, geralmente são de caráter não

inflamatório. “É uma dor articular assimétrica e itinerante que se manifesta preferentemente nos
membros superiores e inferiores de um só lado do corpo e migra de uma articulação para outra.
Geralmente, é uma dor sem calor nem rubor (sem inchaço, nem vermelhidão)”. E no diz que as
articulações mais atingidas são as articulações dos membros superiores:
Acomete punho, cotovelo, ombro e dedos das mãos, como se fosse um quadro de
artrite reumatóide. Portanto, a artralgia, às vezes a artrite e excepcionalmente a
inflamação estão presentes no primeiro surto de 90% das pacientes. Por isso, elas
procuram os reumatologistas, médicos que se especializaram no assunto. Se a paciente
não apresenta dor articular, o diagnóstico clínico fica em suspenso.

Ainda segundo KOPERSZTYCH embora de fato não seja, muitos admitem como o
critério mais importante a “asa de borboleta” ou “buttefly rash”, (talvez por ter vindo daí a
borboleta como símbolo do Lúpus). Trata-se de uma lesão que surge nas regiões laterais do nariz
e prolonga-se horizontalmente pela região malar no formato da asa de uma borboleta. É um
eritema que geralmente apresenta um aspecto clínico descamativo.

fig.7

13
14

idem
idem
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No quadro a seguir, o impacto que a doença pode ter sobre o corpo15:

fig.8

15

Segundo o site: http://www.lupusonline.com.br/lupus.asp em 15/ago/2007
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No lúpus, a defesa imunológica, como já vimos, se vira contra os tecidos do próprio
organismo como pele, articulações, fígado, coração, pulmão, rins e cérebro.
As

diversas

sucessivamente ao

manifestações
longo

da

clínicas

podem

aparecer

concomitantemente

ou

doença. O lúpus age em cada pessoa de uma forma e seu

diagnóstico, por apresentar inúmeros sintomas, comumente, se torna extremamente difícil.
Essas múltiplas formas de manifestação clínica, às vezes, confundem o diagnóstico.
Lúpus exige tratamento cuidadoso por médicos especialistas. Pessoas tratadas
adequadamente têm condições de levar vida normal. As que não se tratam, acabam
tendo complicações sérias, às vezes, incompatíveis com a vida.16

Sobre as lesões cerebrais, KOPERSZTYCH (ibid.) afirma que:
no anatomopatológico, a lesão cerebral mais freqüente é a trombo-embolia, ou seja, a
deposição de coágulos no cérebro sob a forma de trombos locais ou de êmbolo
originário de outra região do corpo que entope o vaso cerebral. Como conseqüência, o
tecido que depende dessa irrigação entra em anóxia e morre por falta de oxigênio.
Além disso, quadros neurológicos graves, como hemiplegia (paralisia de um lado do
corpo), plegia (paralisia parcial de uma parte do corpo) e quadriplegia (paralisia dos
membros superiores e inferiores) parece estarem ocorrendo com maior freqüência nos
dias de hoje em virtude do aumento da sobrevida das pacientes. Esse
comprometimento cerebral, em geral, não acontece no início da doença. No entanto, se
estiver ligado à lesão renal,, as dificuldades terapêuticas se agravam bastante.

A seguir, ressonância magnética cerebral com imagens de comprometimento agudo por
vasculites lúpicas, em particular nas regiões occípito-parietais17:

fig.9

16

17

, KOPERSZTYCH, Samuel em entrevista á Drauzio Varella em : http://drauziovarella.ig.com.br/entrevistas/lupus.asp
segundo site www.cerir.org.br/revistas/novembro/lupus2.htm em 18/06/2008
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O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é com freqüência chamado de uma "doença de
mulher", isso por que ele ocorre de 10 a 15 vezes mais em mulheres adultas do que entre
homens adultos. Contudo, o LES pode ocorrer em ambos os sexos e em qualquer idade.
A maior incidência da doença em mulheres pode depender da idade na qual isso ocorre.
Antes da puberdade, aproximadamente para cada menino afetado existem três meninas afetadas,
enquanto que na idade adulta aproximadamente 10 mulheres são afetadas para cada homem.
Após a menopausa (depois dos 55 anos), existem cerca de 8 mulheres para cada homem afetado.
Essas diferenças se aplicam apenas para o lúpus sistêmico eritematoso, e não para o lúpus
discóide.
Segundo afirmação do Dr. Evandro Klumb, o fato da incidência do Lúpus ser muito
maior em mulheres, está relacionado com o hormônio feminino: “Definitivamente, o estrogênio
participa da ativação das células que produzem os autoanticorpos. Do ponto de vista prático é
comum haver melhora substancial dos sintomas quando o hormônio externo é suspenso”.
Poderíamos pensar então que suprimindo a produção de estrógeno, a mulher portadora de
Lúpus apresentaria melhoras , entretanto, Dr. Samuel Kopersztych,18 diz:
Infelizmente o que acontece com os animais de experimentação, cujos sintomas
melhoram com a administração de hormônios masculinos, não se repete nas mulheres.
Mulheres lúpicas que tomam hormônio masculino masculinizam-se nesse período,
sem manifestar nenhum efeito terapêutico importante.

No entanto, é interessante observar, que as mulheres com LES não tem diferente libido
ou fertilidade, embora, segundo algumas pacientes, esse medo seja sempre comentado pelos
corredores dos hospitais. KLUMB (vide anexo) diz que isso se dá devido ao fato da gestação já
ter sido proibida, para mulheres com LES, até cerca de 20 anos atrás. Ele diz que na forma
sistêmica da doença, “a gravidez é sempre de alto risco, mais pelo risco de perda do feto do que
pelo risco para a mãe”.
Existem casos raros (menos de 3%) em que é possível observar um grau de
hereditariedade, em que mulheres com LES terão um filho com LES. No entanto, a doença pode
ser absolutamente leve e benigna, sem que cause transtornos nas gestações.
Quanto à questão do desejo sexual, assim como em outras doenças crônicas, nas fases de
maior adoecimento há, claramente, uma redução da libido. Entretanto, num período “normal” da
doença, segundo KLUMB (vide anexo), foi possível observar, através de um levantamento feito
com 205 mulheres com LES, que o número total de parceiros/vida foi semelhante ao de
18

KOPERSZTYCH, Samuel em entrevista á Drauzio Varella em : http://drauziovarella.ig.com.br/entrevistas/lupus.asp
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mulheres com a mesma faixa etária e nível social, sem a doença. Segundo algumas pacientes,
apesar de terem ouvido muitas vezes que teriam um comprometimento da libido, o desejo sexual
curiosamente permaneceu igual ou maior.
Mais homens que mulheres desenvolvem o lúpus induzido por drogas, já que a maioria
dos medicamentos que causa a doença é usada com mais freqüência por eles. As duas drogas
mais comuns que causam o lúpus induzido estão em medicamentos usados como tratamento de
anormalidades cardíacas ou usadas para controlar pressão alta. Uma vez que os homens sofrem
mais de ataques cardíacos do que as mulheres, o que posteriormente acarreta batimentos
cardíacos irregulares, eles fazem maior uso da procainamide, por exemplo.
De acordo com Dr. Evandro Klumb (ibid.), o conceito mais aceito para a causa do LES
“é da dependência de múltiplos genes que interagindo criam um ambiente de susceptibilidade
específica para algumas formas de apresentação de doença. Os eventos celulares envolvidos são
múltiplos ...” O que nos mostra que apesar dos avanços na medicina onde “ têm sido descobertos
diversos novos agentes para tratamento como os anticorpos monoclonais, as proteínas de fusão
etc....” (id.),ainda não se pode ter um perfil definido nos pacientes de lúpus quanto ao
surgimento deste, mas, sim,através do conhecimento profundo da doença, descobrir mais
medicamentos e tratamentos apropriados.

O lúpus é uma doença caracterizada por períodos de

remissão, intercalado por períodos de atividade. É por esse período de ativação, que em geral é
influenciado por questões emocionais, que o

lúpus é também considerado uma doença

psicossomática.
Dr. Evandro lembra de uma -entre tantas histórias, interessantes de uma de suas
pacientes:
“Lembro do caso de uma moça que depois de ter passado por toda a gravidade de uma
doença que chegou a levá-la para hemodiálise19, estava bem após 5 anos que havia
recebido um transplante renal. Estava trabalhando, contente, criando a sua filha em
condições melhores que a que havia tido quando criança, pois vinha do interior do
ceará, terra da qual que tinha boas lembranças, mas também muitas de sede e fome.
Aos 14 havia engravidado por pura ignorância e levou a gestação toda sozinha, pois
tanto o namorado, como o pai não admitiam o fato. A mãe ajudou, mas foi duro. Parou
a escola e foi trabalhar. Veio para ao Rio de Janeiro e depois de alguns anos,
desenvolveu o lúpus que também não foi dos leves, mas mais uma vez deu certo e ela
seguia em frente. Tudo que ela projetava para si, era aproveitar a nova oportunidade
com um rim novinho funcionando, podendo trabalhar e criar a menina que já havia
ficado tão desamparada durante a fase dura da doença. Mas estava tudo dando certo e
com a filha, tudo ia ser diferente. Não seriam tantos os problemas pelos quais ela havia
passado. Terça feira pela manhã a filha mostra o exame para a mãe e diz: não sei como
19

A hemodiálise é um processo mecânico que consiste em filtrar e depurar o sangue retirando dele as substâncias que trazem prejuízo ao
organismo. Esse processo é utilizado por pessoas que são portadoras de insuficiência renal e que necessitam fazer a purificação via externa. ( em:
http://www.brasilescola.com/doencas/hemodialise.htm)
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aconteceu, não era para eu ter engravidado. A doença veio firme e forte, apesar de
todos os imunossupressores que estava usando. Por sorte logo tudo se arrumou e a
doença voltou a esfriar.”

De forma geral, a auto-estima dos pacientes se apresenta (seja antes, durante ou depois
da descoberta ou ativação da doença) nitidamente abalada. No caso do Lúpus cutâneo, onde há
um comprometimento estético, esse problema é ainda maior. Klumb diz que estes casos são “um
desastre” pois além de alterar gravemente a auto estima, “há preconceito pelo aspecto que
sugere ser contagioso”.

fig.10

SILVA E MÜLLER (2007. p.252)” referindo-se à problemas de pele em geral, afirmam que
A sociedade atual possui padrões de estética e beleza bem delimitados, e a maioria das
pessoas esforça-se, de certo modo, para alcançá-los. No caso dos pacientes com
problemas dermatológicos, o sentimento de inadequação e o estigma vivenciado são
evidentes diante de tais exigências externas de“normalidade” estética. A sensação de
discriminação quanto à aparência física acompanha o portador constantemente,
provocando grande insatisfação consigo mesmo. O processo de adaptação à doença de
pele pode tornar-se, dessa maneira, um foco causador de stress, assim como também
pode ser conseqüência do enfrentamento de fatores estressantes.

Os corticóides, que em geral, fazem parte do tratamento dos lúpicos, também podem
ajudar no aparecimento da depressão “Certamente, um dos efeitos adversos relacionados a esses
medicamentos é a depressão” diz KLUMB (vide anexo), “mas ela ocorre geralmente com doses
altas (50 – 80 mg/dia). Por outro lado, é mais comum a ansiedade e agitação com o
medicamento” Além disso, os corticóides , por causar inchaço e aumento rápido de peso é mais
um fator que pode alterar fortemente a auto-estima.
O sol é um dos fatores ambientais que mais desencadeia a atividade da doença. “Isto
está relacionado à exteriorização de algumas proteínas do núcleo celular para a superfície da
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célula, permitindo a ligação de auto-anticorpos”.(KLUMB, 2008, vide anexo.). É verdade que
nem todos os portadores de LES têm sensibilidade exacerbada à exposição solar, mas esta está
presente na grande maioria. É por isso que “fuja do sol” é, para os lúpicos, uma recomendação
universal.
Segundo, KOPERSZTYCH num processo de diagnóstico de lúpus, o médico deve
sempre averiguar se a paciente já apresentou problemas quando se expôs à luz solar e
“provavelmente ficará sabendo que mínimas exposições provocaram queimaduras muito
intensas na pele, especialmente na pele do rosto, do dorso e de outras partes do corpo”
Um rápido passeio num dia quente ou uma breve passagem por um espaço aberto pode
ativar a doença. Os pacientes, assim que descobrem o LES logo são proibidos de irem à praia,
passam a andar com o fator máximo de bloqueador solar e recebem a recomendação de usarem
chapéu e roupas mais fechadas.
Há, entre inúmeros relatos, um caso interessante de uma mulher que estava de férias com
as primas em Caxambu (RJ) e pela manhã antes de começarem suas atividades, se reuniam, por
volta das seis horas, numa pedra perto do rio, para baterem papo e diante do frio, se
“esquentarem no sol”. Assim se passaram ótimos 15 dias de viagem. Duas semanas depois, seu
LES estava ativado. Inchaço por toda parte e o mais grave: insuficiência renal por reativação do
LES. Assim, a moça que nunca imaginou que um ingênuo papo na beira do rio pudesse ser tão
grave, teve que entrar em hemodiálise.
Existem episódios ainda, em que fatores podem se unir. Um caso curioso, por exemplo, é
a história de uma menina que ficou embaixo de uma amendoeira num dia de verão, aguardando
por 3 horas, o momento de fazer a prova para conseguir sua carteira de motorista. Ela estava
com protetor solar. No entanto, aquele enorme calor, com o sol a pino, somados à sua tensão e
ansiedade foram perfeitos para ativar a doença que vinha “calma” há dois anos: O LES voltou
em dez dias. Ela não passou na prova.
Por conta desse fator (entre tantos outros) é que os portadores de LES são obrigados a refazerem seus costumes e se adaptarem a uma vida onde dias ensolarada são apenas assistidos
pela janela.
De forma concisa, KOPERSZTYCH nos fala sobre os cuidados que uma paciente com
Lúpus necessita incluir em sua vida:
Deve procurar engravidar com parcimônia e sob grande supervisão. Deve tomar
cuidado com a administração de pílulas anticoncepcionais, pois aumento nos níveis de
estrógeno pode desencadear novo surto da doença. É importante, também, tomar
cuidado para não contrair infecções. Evitar grandes conglomerados ou agrupamentos
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de pessoas e doentes com doenças infecciosas que possam ser transmitidas é uma
precaução válida e indispensável.

E completa: “Além disso, é preciso estar atento ao psiquismo da paciente lúpica que se
altera muito com a doença. Às vezes, a primeira manifestação é um surto psicótico ou de
ansiedade. Portanto, o equilíbrio emocional é meta importante na vida dessas mulheres”.
Há uma ampla relação da depressão com a doença embora não se saiba, na maioria das
vezes, quem chegou primeiro. O desconforto corporal constante, a fadiga excessiva e a não
aceitação dos limites da própria doença são os primeiros passos para o desânimo, a desesperança
na melhora e para a falta de vontade de viver.
A portuguesa Andreia, de dezessete anos, descobriu ter lúpus há quase um. Ela relata em
seu blog (especialmente criado para falar de sua relação com a doença), como se sentiu em uma
de suas “recaídas”:
(...)tive a contar-lhe os últimos dias, a febre, voltei a ter dores nas articulações (no
pulso)...
Ela (a médica) estava mesmo com vontade de me internar outra vez, mas ela viu que
eu estava tão chateada, revoltada mesmo, que optou por não me internar, mas o
controlo está a ser mais apertado: vou ter de voltar sexta à consulta e se continuar com
febre, aí não me livro do internamento. E hoje vou ter de lhe telefonar para lhe dizer
como passei o dia de ontem e de hoje.
Agora ando na fase da revolta: passado quase um ano a achar que ter lúpus não ia
condicionar a minha vida, começo a ter noçao de que a realidade não é essa: está a
condicionar agora(em termos escolares) e vai condicionar sempre daqui para a frente...
Só agora é que começo a perceber que a minha vida estará sempre sujeita ao lúpus:
Qualquer ferimento pode desencadear uma reacção;
Qualquer stress que tenha pode desencadear uma reacção;
Qualquer constipação/gripe pode desencadear uma reacção;
É impossivel levar uma vida "normal" com estas condições...
Por isso, estou tristinha.
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CAPÍTULO 2

ARTETERAPIA E CONCEITOS JUNGUIANOS

fig. 11
"A vida bate e estraçalha a alma e a arte nos lembra que você tem uma”.
(Stella Adler)

Este capítulo se propõe abordar alguns aspectos do funcionamento do processo
arteterapêutico incuindo indicadores sobre o papel da arte na cultura assim como instrumento
capaz de resgatar o potencial criativo. Neste momento, vamos ainda, registrar algumas
possibilidades que a arteterapia oferece para o re-conhecimento do indivíduo e do seu processo
de individuação.
Será complementado de forma breve, com alguns conceitos de C.G. Jung visto que a arteterapia
que estudaremos é baseada sobretudo na abordagem Junguiana. Dentro desses conceitos,
destacaremos suas considerações sobre IMAGO DEI de modo a elucidar questões que se
relacionam com o conteúdo restante deste trabalho.
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1-A arteterapia.
"A arte é a assinatura da civilização”.
(Beverly Sills)

Antes de encontrarmos um caminho para definir arteterapia, é importante notarmos que
sua raiz é milenar uma vez que, historicamente, a arte tem sido um importante meio de
expressão, de documentar nossa história e de revelar os movimentos do indivíduo e da
coletividade.
De acordo com Luppi (1994. p.19),“ A arte sempre revelou a consciência da época em
que é produzida. O artista , inexoravelmente, sempre expressa em seu trabalho sua consciência,
tratada aqui como uma fusão entre sua realidade interior e a realidade que ele experimenta
externamente.”
PHILIPPINI (2004, p.03) nos lembra do papel da arte na antiga Grécia, (séc. V a.C.), por
exemplo, onde ela se dava como prática terapêutica em Epitauro, centro de cura de Asclépio
(filho de Apolo, Deus do sol que conheceremos mais adiante). Neste lugar os doentes assistiam
a espetáculos teatrais e musicais entre outras manifestações artísticas, e depois, à noite, se
recolhiam para a prática da INCUBAÇÂO, que segundo PHILIPPINI (id.) era “a possibilidade
de receber uma indicação das divindades, pela via do sonho e nesta comunicação encontrar uma
chave para transformar a doença”.
Podemos perceber, deste modo, que a arte está desde sempre intimamente ligada à cura e
a um possível caminho para a expansão da saúde e do bem-estar. Phillipini (ibid.) também nos
diz:
A origem desse trabalho terapêutico perde-se na noite dos tempos. Desde sempre a arte,
em suas múltiplas manifestações, foi do aspecto individual ou coletivo, um preciso
documentário psíquico, profundo e abrangente e também uma interessante
possibilidade de comunicação transformação e aglutinação nas coletividades.

A arteterapia, assim de fato denominada, contudo, teve sua origem há cerca de 60 anos
nos EUA quando as irmãs psicanalistas e artistas plásticas Florence Cane e Margareth
Naumburg, consideradas precursoras neste trabalho, sistematizaram metodologias nos campos
da psicoterapia e da pedagogia, enfatizando a importância da expressão artística.20

20

em:http://www.atmosferafeminina.com.br/internas/interna_generica.aspx?page=materias/detalhe_simples.ascx?materia_id=10
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No Brasil, entretanto, de acordo com PHILIPPINI (2004, p.03) foi nos chamados “Anos
de chumbo” (1964 a 1985) que surgiram as “primeiras sementes” de arteterapia, basicamente no
Rio de Janeiro e São Paulo. Com a re-conquista da liberdade de expressão, ao final desse
período, surgiram inúmeras manifestações culturais (dança, teatro, música, reuniões em praças
publicas...) e finalmente pode-se fazer arte de maneira mais livre. Junto a esse “reflorescer
criativo” veio então, um significativo desenvolvimento das chamadas “terapias expressivas” e
com elas, as primeiras pinceladas de arteterapia.
Mas como usar a arte como instrumento terapêutico?
PHILIPPINI (ibid. p.4) nos apresenta uma resumida configuração na qual este processo
se baseia: “En-formar para In formar e Trans-formar”.
Ou seja, em arteterapia inicialmente é preciso dar forma, “en-formar”. Isto quer dizer,
organizar, produzir e criar através de modalidades expressivas; concretizar em forma de
símbolo. Posteriormente é possível então, através dessa materialização simbólica, a etapa de “informar” o que corresponde a compreender, codificar e atribuir de maneira gradual, significados
a essa forma. (ibid.)
O que ocorre, em outras palavras, é um verdadeiro diálogo entre consciente e
inconsciente. Uma conexão entre o nosso mundo interno e externo que se torna mais fluente
através do exercício criativo. Assim, a energia psíquica, antes fugidia e reprimida em conteúdos
inconscientes, ganha compreensão e liberdade.
O desdobramento desse processo então, é a “trans-formação”, é - depois de integrar a
consciência o que antes estava na sombra e ampliar seus significados - construir paulatinamente,
um novo funcionamento interno.
Nesse sentido, a arteterapia é nutriente para nosso mundo interior, de modo que facilita
seu re-conhecimento, desvelando e possibilitando o encontro com nossa imaginação, nossos
desejos e tornando consciente o que a princípio não é “visível” aos nossos olhos.
DETHLEFSEN e DAHLKE, fazendo uma analogia entre as doenças e seus sintomas
físicos e a expressão artística, nos dizem:
(...) nessa relação do mundo invisível como conteúdo e do mundo visível como forma,
temos o conteúdo se manifestando na forma e a conseqüência disso é que as formas se
tornam repletas de significado. Nítido e compreensível para qualquer pessoa é este
inter-relacionamento também na arte. A tela e as tintas possibilitam que o invisível se
torne visível, o que de outra forma não seria possível, e são, portanto, e expressão física
de um conteúdo metafísico.
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O percurso, num setting arteterapêutico se dá, portanto, através do “fazer artístico” onde
são utilizadas diferentes (e infinitas...) modalidades expressivas, como trabalhos plásticos,
musicalidade, teatro, fotografia, literatura ,entre tantas outras .
FRANCISCO21 (2005,p.201), fazendo referência a Ostrower (1997) nos diz que :
A identificação com o material se torna muito importante nesses processos
transformadores e terapêuticos à medida que quanto maior for a identificação, mais
poderemos experimentar, articular e descobrir. Experimentando, estruturando a
matéria, nos estruturamos internamente, Criando, o homem se recria.

E completa: “Além de ser terapêutica, a arte facilita a expressão de alguns processos
internos pela presença do material entre o terapeuta e o paciente. É mais fácil falar de uma dor
ou de um medo por meio de uma pintura ou de uma escultura...”
A arteterapia decorre, deste modo, de um processo pré-verbal. Entre terapeuta e paciente
há como prioridade a expressão artística. O verbo, aparecendo durante ou posteriormente ao ato
da criação - embora considerado atentamente dentro de todo o contexto vivenciado no “setting
terapêutico” - não é ponto de partida para esse caminho ordenador e de autoconhecimento.
OBADIC (2005, p.185) cita a AATA (Associação Americana de Arteterapia):
“(...) o processo criativo pode ser um meio não-verbal de reconciliar conflitos
emocionais e estimular a autopercepção e o crescimento pessoal”.
Para REYS, (2005, p.137), “a linguagem da arte é ilimitada. É a linguagem das formas
que comunicam. A arte não é descritiva ou descritível, é expressiva. Ela expressa a perplexidade
do ser humano diante da vida e do mundo, podendo manifestar a experiência universal da
consciência humana”.
De acordo com a American Association of art Therapy (AATA), os arteterapeutas:
“... são profissionais que têm conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias
psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas e sobre
o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em tratamentos, avaliações e pesquisas,
oferecendo consultoria a profissionais de áreas afins. Arteterapeutas trabalham com
pessoas de todas as idades, indivíduos, casais, famílias, grupos e comunidades.
Oferecem seus serviços individualmente e como parte de equipes profissionais em
contextos que incluem saúde mental, reabilitação, instituições médicas, legais, centros
de recuperação, programas comunitários, escolas, instituições sociais, empresas,
ateliês e prática privada.

Segundo PHILIPPINI (2005.p.34) é, então comum, a seguinte pergunta: “A quem
pertenceria esse campo de trabalho?” e afirma que:
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Aqueles que estão realmente envolvidos com o dia-a-dia da prática arteterapêutica
sabem, de forma visceral, que o campo é transdiscliplinar. Sabem, assentados no fazer
cotidiano o quanto são bem-vindos os múltiplos conhecimentos das estratégias
artísticas, como são clareadoras as proposições das teorias psicológicas, como o olhar
das estratégias educacionais poderá contribuir e como as proposições das teorias da
criatividade abrem trilhas benéficas...

Considerando esses aspectos, ela observa também a etimologia da palavra
“transdiscliplinariedade” onde o prefixo “trans” nos indica “atravessar”, “ultrapassar” e ainda
segundo a autora, “a necessidade de ir mais além dos continentes formais de cada disciplina e
nos convida a formar tramas, à construir redes e integrar urdiduras” (ibid.)
É necessário observar também que as imagens que recebemos e emitimos num processo
de criação não são “interpretadas” nem contempladas com olhares estéticos, críticos e com juízo
de valor.
O maravilhoso da arteterapia é que o artista-paciente não precisa de nenhum talento
exterior. Necessita apenas fazer esse caminho, que é por essência o caminho do
autoconhecimento, e porque vivendo esse caminho pode testemunhar. Suas obras são o
seu processo, o seu testemunho, passível de transformações e crescimento a qualquer
instante. (FRANCISCO, 2005 p.19422.)

PHILIPPINI (2005.p.34) cita Pain: “não se trata de interpretar uma mensagem nem de
admirar sua configuração, mas de reconstruir o caminho da pesquisa que permitiu ao autor
encontrar ao mesmo tempo, o que tinha a dizer e a maneira de dizê-lo”.
Entretanto, de acordo com a mesma autora é comum surgirem resistências e barreiras,
visto que vivemos numa sociedade onde nos afastamos cada vez mais do fazer espontâneo e da
liberdade de criação, de expressão e temendo “não fazer certo” .
Além disso, as artes plásticas, como a modelagem em argila, o desenho e o contato livre
com a tinta e com materiais expressivos em geral, são estimulados nas escolas apenas até o
jardim de infância, algo que reforça o fato de que “gente grande” necessita, para “dar certo na
vida”, enterrar parte de sua espontaneidade e de sua ousadia. Segundo PHILIPPINI (ibidem. p.
66) “começamos, deste modo a sufocar algumas das habilidades que decorrem do livre exercício
de potencialidades criativas e que podem levar à comunicação mais ampla e flexível e a
sentimentos de plenitude e inteireza”
NACHMANOVITCH (1993.p.123) diz que “esse fantasma” (da auto-crítica) seja ou
não num trabalho arteterapêutico
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(...)é a interiorização automática das vozes julgadoras de nossos pais ou de outras
pessoas, que nos fazem duvidar se somos suficientemente bons, suficientemente
espertos, se temos o tamanho adequado ou a forma correta; e também das vozes que
nos dizem quem deveríamos ser e o que gostaríamos de ter.

É comum, portanto, os terapeutas ouvirem de seus clientes: “não tenho jeito pra essas
coisas” ou “não consigo fazer bonito” (ibidem). A fim de não “errar” ou de transferir para o
outro a responsabilidade sobre seu próprio desejo, é recorrente também a frase: “como você
quer que eu faça?” (id..p.65). O que nos mostra que diante de tamanha pressão externa e da
autocrítica que o próprio sujeito carrega nos ombros, tornar-se um “in-divíduo” ou seja, alguém
que não se divide, que não se distancia de si mesmo, apesar da pressão do mundo, é tarefa
árdua...
Esse percurso - que nos convida a um verdadeiro encontro com nossas sombras e
consiste na busca do integrar-se a si mesmo - foi denominado por Jung como processo de
INDIVIDUAÇÃO. É fundamentalmente esse caminho que a arteterapia, através do processo
criativo, procura facilitar.

1.2- Principais conceitos de Jung
Minha vida foi singularmente pobre em acontecimentos
exteriores. Sobre estes não posso dizer muito, pois se me
afiguram ocos e desprovidos de consciência. Eu só
posso compreender à luz dos acontecimentos interiores.
São estes que constituem a peculiaridade de minha vida
e é deles que trata minha autobiografia
(Jung, 1961).

Carl Gustav Jung nasceu em 1875 em Kessil, na Suíça. Seu pai exerceu, nesta aldeia
(pertencente ao cantão da Turgóvia), a função de pastor protestante. Quando tinha quatro anos,
foi morar em Huningen , nos arredores de Basiléia, por conta do trabalho do pai. Foi em
Basiléia,um dos mais importante centros culturais da Europa, que Jung desenvolveu seus
estudos e concluiu seu curso de medicina.
De acordo com SILVEIRA (2007, p.11):
No seu livro de memórias, Jung não esconde as restrições que fazia ao pai. Desde
muito cedo, ele viu no pastor o homem estagnado numa condição medíocre, a quem
faltaram forças para seguir sua linha própria de desenvolvimento; o homem que não
enfrentava as dúvidas religiosas que o atormentava, segundo parecia ao filho. O pastor
temia as experiências religiosas imediatas, agarrava-se a fé, a amparava-se na Bíblia e
nos Dogmas. Jung nunca poderia aceitar tal atitude.
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Interessante observar que nas obras de Jung não encontramos nenhuma referência a
momentos de religiosidade fervorosa. Entretanto, a idéia de Deus fascinava-o enormemente.
E o mais singular é que as cogitações do filho do pastor não giravam em torno da figura
de Cristo, tema fundamental dos ensinamentos protestante. Ele comparava o que lhe
diziam com aquilo que via em torno de si. Impressionava-se com os “imerecidos
sofrimentos do homem e dos animais”, e isso, levava-o a imaginar que Deus houvesse
mesmo intencionalmente criado um mundo repleto de contradições. O menino pensava
e sentia Deus como uma poderosa força avassaladora que trazia consigo bemaventurança, mas também desespero e terror. (SILVEIRA, 2007 p.12)

Jung conclui o curso médico em 1900 aos 25 anos. Deixou a Basiléia e ocupou o cargo
de segundo assistente no hospital de Burgholzi, de Zurique, que vivia um período de intensa
atividade científica sob a direção de Eugem Bleur, psiquiatra dos mais importantes de todos os
tempos. A carreira de Jung foi meteórica.
Em 1902 passou para segundo assistente e defendeu sua tese: “Psicologia e patologia
dos fenômenos ditos ocultos”. Em 1905 passa ao cargo de Primeiro Oberartz, posto
imediatamente abaixo de Bleuler. Em Burgholzli, Jung trabalhou como seu incansável
colaborador. Destacaram-se, nesta época, suas experiências sobre associações verbais, que se
iniciaram com a intenção de trazer esclarecimentos sobre à estrutura psicológica da
esquizofrenia “ em breve, transformando-se , nas mãos do jovem pesquisador, num método de
exploração do inconsciente.” (ibid, p.26)
As primeiras pesquisas significativas realizadas por Jung baseavam-se no método
associativo, no qual “palavras indutoras” eram sugeridas para o “objeto de pesquisa” e as
reações dos pacientes avaliadas a partir do tempo e do teor das respostas, como representativas
dos “complexos” da personalidade, ou seja, reveladoras de processos inconscientes, que viriam à
tona a partir da livre associação.
Esses estudos o levaram à descoberta dos chamados complexos afetivos. Os Complexos e
sua técnica para detectá-los, foi, também para Nise da Silveira (2007), a primeira contribuição
de Jung para a psicologia moderna.
Em 1910 foi fundada a associação Psicanalítica Internacional e Jung foi eleito presidente
desta. Entretanto, quando publicou seu livro “Metamorfoses e símbolos da libido” mostrou
divergências com o pensamento freudiano, fundamentalmente em relação ao conceito da Libido,
que para Jung não era atribuída apenas a significação sexual. Para ele, libido correspondia à
energia psíquica. “Libido é apetite, é instinto permanente de vida que se manifesta pela fome,
sede, agressividade, necessidades e interesses os mais diversos” (SILVEIRA, 2007, p.37)
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Em 1913 abre-se então, uma nova fase em sua vida visto que havia rompido de vez os
laços com o grupo psicanalítico, nasce então a chamada Psicologia Analítica..
Começava um período de ativação do inconsciente, de intensas experiências interiores,
de sonhos impressionantes e mesmo de visões. Jung decidiu deixar que as imagens do
inconsciente emergissem. Pareceu-lhe que a melhor solução seria esforçar-se por
decifrar-lhes o sentido, mantendo a consciência sempre vigilante e não perdendo o
contato com a realidade exterior”(Ibid.)

Por meio, principalmente, das interpretações de seus sonhos e de experiência internas,
Jung chegou à descoberta de um centro ordenador da vida psíquica e de fonte de energia.
Atento às suas próprias experiências, e ao desdobramento dos fenômenos que ocorriam
em seu íntimo, apreendeu o caminho e a significação que eles tomavam. Jung verificou que o
que ocorria, nada mais era, do que a busca pela personalidade total, ou seja, verificou em si, o
depois denominado “processo de individuação”, o qual nos aprofundaremos mais adiante.
Em 1914 e 1915, serviu durante a primeira guerra, como comandante do campo de
prisioneiros de Chateaux d`Oex e, em 1920, publicou Tipos Psicológicos, livro que funcionou
segundo “como uma compensação ao período excessiva introversão forçada pelas experiências
interiores, pois trata-se de entender as relações do homem com outros homens, com as coisas e
com o mundo” (ibid, p.17)
Com seu constante entusiasmo em conhecer a alma humana, Jung vivenciou longas
viagens. Esteve por exemplo na África do Norte, no monte Elgon na África Oriental Inglesa e
conviveu também com índios Pueblo das Américas.
Foi a partir de suas viagens que Jung trouxe a descoberta da significação cósmica da
consciência:
Impressionava-se que o nascer do sol fosse para o homem primitivo um momento de
concentrada emoção que parecia denso de significações secretas. De outra parte
observara que durante a noite o primitivo estava sempre inquieto e medroso, receando
perigos misteriosos, mas quando chegava o sol recuperava a segurança, tudo se lhe
afigurava bom e belo. Deduziu Jung que a escuridão noturna corresponde á noite
psíquica primordial, ao estado de inconsciência, e “o anelo pela luz é o anelo pela
consciência”. (SILVEIRA, 2007, P.18).

O período seguinte ao livro Tipos Psicológicos Jung reavaliou e reexaminou suas
vivências pessoais, suas intuições e observações sobre o inconsciente. Neste período trabalhou
sobre os conceitos de inconsciente coletivo e arquétipos. Conceitos que primeiramente eram
apresentados em forma de conferências e só, anos mais tarde, publicados em livros, depois de
documentados amplamente.
Referindo-se ao trabalho de Jung SILVEIRA (ibid.) diz: “Se a intuição é um relâmpago,
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se a experiência interior é um relâmpago, o trabalho científico necessariamente terá de ser
construído devagar e com prudência. (...) Se era um homem, outros homens deveriam ter vivido
algo semelhante ao que ele estava vivendo”.
Colocando-se então na busca de prefigurações históricas para suas experiências
interiores, Jung encontrou no processo em que ele mesmo havia passado, uma correspondência
ao processo (de transformação) da alquimia.
Para ele, a prática alquímica corresponderia ao processo de individuação, e da formação
da subjetividade. A partir da transformação dos elementos químicos (energias psíquicas) seria
possível a obtenção do ouro (uma equilibrada e íntegra personalidade).
Em 1945, já com 70 anos, Jung lançou mais dois livros e continuou fiel à sua pesquisa.
Escreveu simultaneamente Resposta à Jó considerado como um de seus livros mais conhecidos
e discutidos. Seu último livro, publicado em 1961, pouco depois de sua morte, foi Memórias ,
Sonhos e Reflexões . Somente após a publicação dessas memórias é que alguns acontecimentos
especiais -de sua vida particular, profissional e essencialmente, interior - tornaram-se
conhecidos e integrados ao conteúdo de suas inúmeras obras anteriores.
Para SILVEIRA (2007, p.24 ) pode-se aplicar a Jung uma frase que ele próprio proferiu
referindo-se a Paracelso: “E do mesmo modo que ele apanhava em torno de si, sem nenhum
preconceito, a matéria – prima para sua experiência exterior, ia buscar também nas trevas
primitivas de sua alma as idéias filosóficas fundamentais de sua obra”.
Conheceremos agora, de forma sucinta, alguns conceitos de Jung a respeito das
estruturas psíquicas que se tornam fundamentais para a compreensão de um processo
arteterapêutico baseado em suas proposições:

1.2.1-Consciente/Inconsciente:
Tanto nos tornaríamos sábios
Conservando no pensamento
os diversos resíduos de todas as filosofias humanas,
Como teríamos saúde engolindo todos os fundos de garrafa de uma farmácia antiga.
(Victor Hugo)

“Pode-se representar a psique como um vasto oceano (inconsciente) no qual emerge
pequena ilha (consciente)” (SILVEIRA, 2007, p.63)
No consciente, desenrolam-se as relações entre conteúdos psíquicos e o ego, que é o
centro do consciente. Um conteúdo psíquico, para se tornar, consciente, necessita relaciona-se
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com o ego. “Jung define ego como um complexo de elementos numerosos, formando, porém,
unidade bastante coesa para transmitir impressão de continuidade e de identidade consigo
mesma.” (ibid, p.63 )
O inconsciente, entretanto, compreende todo o conteúdo que não entretêm relação com o
ego. O próprio Jung esclareceu:
Tudo o que conheço, mas não penso num dado momento, tudo aquilo de que já tive
consciência, mas esqueci, tudo o que foi percebido por meus sentidos e meu espírito
consciente não registrou, tudo o que involuntariamente e sem prestar atenção (isto é
inconscientemente) sinto, penso, relembro, desejo e faço, todo o futuro que se prepara
em mim e que só mais tarde se tornará consciente, tudo isso é conteúdo do inconsciente
(1953, p.431)

Diz também:
(...) O desconhecido divide-se em dois grupos de objetos; os que são exteriores e os que
seriam acessíveis pelos sentidos e dados interiores, que seriam o objeto da experiência imediata.
O primeiro grupo constitui o desconhecido do mundo exterior; o segundo, o desconhecido do
mundo interior. Chamamos inconsciente a este último. (1951, p.20).

1.2.2-Inconsciente pessoal / inconsciente coletivo:

O inconsciente pessoal refere-se às camadas mais superficiais do inconsciente cujas
fronteiras com o consciente são imprecisas.
Aí estão incluídas as percepções e impressões subliminares dotadas de carga
energética insuficiente para atingir o consciente; combinações de idéias ainda
demasiado fracas e indiferenciadas; traços de acontecimentos ocorridos durante o curso
da vida e perdidos pela memória consciente; recordações penosas de serem
relembradas; e sobretudo, grupos de representações carregados de forte potencial
afetivo, incompatíveis com a atitude consciente (complexos). (SILVEIRA,2007,p.64)

Estão também no consciente pessoal, qualidades próprias que ocultamos de nós mesmos,
que nos desagradam e ficam no “escuro” ou na “sombra”.
Embora esses elementos não estejam diretamente em conexão com ego, não deixam de
influenciar os processos conscientes, podendo provocar distúrbios tanto no campo psíquico
quanto somático.
O inconsciente coletivo refere-se, para Jung à existência de substratos psíquicos, comuns
a todos os seres humanos.
Do mesmo modo que o corpo humano apresenta uma anatomia comum, sempre a
mesma, apesar de todas as diferenças raciais, assim também a psique possui um
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substrato comum. Chamei a este substrato inconsciente coletivo. Na qualidade de
herança comum, transcende todas as diferenças de cultura e de atitudes conscientes, e
não consiste meramente em conteúdos capazes de se tornarem conscientes, mas em
disposições latentes para reações idênticas. Assim o inconsciente coletivo é
simplesmente a expressão psíquica da identidade da estrutura cerebral, independente de
todas as diferenças raciais. Deste modo pode ser explicada a analogia, que vai mesmo
até a identidade, entre vários temas míticos e símbolos e a possibilidade de
compreensão entre os homens em geral. As múltiplas linhas de desenvolvimento
psíquico partem de um tronco comum cujas raízes se perdem muito longe num passado
remoto. (JUNG, apud SILVEIRA, 2007, p. 64)

De acordo com Valladares (2005. p.16) a arteterapia baseada na abordagem Junguiana:
... busca fornecer materiais expressivos diversos e adequados para a criação de
símbolos presentes no universo imagético e singular de cada pessoa, universo que se
traduz em produções simbólicas que retratam estruturas psíquicas internas do
inconsciente pessoal e coletivo. No inconsciente coletivo encontram-se os conteúdos
universais e os instintos e este tipo de inconsciente resulta das experiências da
humanidade na psique coletiva, segundo a hereditariedade. Já o inconsciente pessoal
armazena as experiências reprimidas (ou não) da história da pessoa desde o
nascimento.

1.2.3- Sombra:
Em 1945, Jung deu uma definição direta e clara de sombra: “a coisa que uma pessoa não
tem desejo de ser” (CW 16, parág. 470).23 Ele enfatizou que todos nós temos uma sombra e que
é

ela que nos faz humanos, reconhecendo

que a sombra

é uma parte viva de nossa

personalidade.
Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela está incorporada na vida
consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Se uma inferioridade é consciente,
sempre se tem uma oportunidade de corrigi-la. Além do mais, ela está constantemente
em contato com outros interesses, de modo que está continuamente sujeita a
modificações. Porém, se é reprimida e isolada da consciência, jamais é corrigida, e
pode irromper subitamente em um momento de inconsciência. De qualquer modo,
forma um obstáculo inconsciente, impedindo nossos mais bem-intencionado
propósitos (CW 11, parág. 131). 24

1.2.4-Self (si-mesmo):

Jung descobriu no âmago do inconsciente, um centro ordenador, do qual emana
inesgotável energia. O self, como um princípio unificador dentro da psique humana, ocupa a
posição central de autoridade com relação à vida psicológica do indivíduo.

23
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Corresponde à posição do ego no consciente. “O si-mesmo é o centro e também a
circunferência completa que compreende ao mesmo tempo o consciente e o inconsciente: é o
centro dessa totalidade, como o eu é o centro da consciência” (JUNG, 1952, p.69)
Para Jung ( apud Jaffé, 1983) o self é também “a meta da vida, pois é a expressão mais
completa dessas combinações do destino que se chama: indivíduo”.
Segundo JAFFÉ (1961, p.358) , o si-mesmo “é o arquétipo da ordem, da totalidade do
homem, representado simbolicamente pelo círculo, pelo quadrado, pelo quatérnio, pela criança,
pela mandala, etc.”

1.2.4- Arquétipo:

JAFFÉ (1961, p.352) cita o próprio Jung :
O conceito de arquétipo... deriva da observação reiterada de que os mitos e os contos
da literatura universal encerram temas bem definidos que reaparecem sempre e por
toda parte. Encontramos esses mesmos temas nas fantasias, nos sonhos, nas idéias
delirantes e ilusões dos indivíduos que vivem atualmente. A essas imagens e
correspondências típicas, denomino representações arquetípicas. Quanto mais nítida,
mais são acompanhadas de tonalidades afetivas vívidas... Elas nos impressionam, nos
influenciam, nos fascinam. Têm sua origem no arquétipo, que, em si mesmo, escapa à
representação, forma preexistente e inconsciente que parece fazer parte da estrutura
psíquica herdada e pode, portanto, manifestar-se espontaneamente sempre e por toda
parte.

Os arquétipos são possíveis imagens herdadas, ou seja, instintivamente imaginadas, que
resultam das vivências essencias, fundamentais, comuns a todos os seres humanos.
SILVEIRA (2007, p.69) afirma que “O arquétipo funciona como um nódulo de
concentração de energia psíquica. Quando essa energia, em estado potencial, se atualiza, toma
forma, então teremos a imagem arquetípica. Não poderemos denominar essa imagem de
arquétipo, pois o arquétipo é unicamente uma virtualidade”.

1.2.5- Símbolo

Segundo SILVEIRA (2007), na concepção Junguiana, o símbolo é uma linguagem
universal com a capacidade de exprimir, através das imagens, elementos que transcendem as
problemáticas particulares dos indivíduos.
Símbolo é uma forma extremamente complexa. Nela se reúnem opostos numa síntese
que vai além das capacidades de compreensão disponíveis no presente e que ainda não
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pode ser formulada dentro de conceitos. Inconsciente e consciente aproximam-se.
Assim o símbolo não é racional, porém as duas coisas ao mesmo tempo. Se é de uma
parte acessível á razão, de outra parte lhe escapa para vir fazer vibrar cordas ocultas no
inconsciente. (ibid.)

Jung,(s.d. apud SILVEIRA) nos diz que “Um símbolo não traz explicações; impulsiona
para além de si mesmo na direção de um sentido ainda distante, inapreensível, obscuramente
pressentido e que nenhuma palavra de língua falada poderia exprimir de maneira satisfatória”.
De acordo com EDINGER (apud PHILIPPINI, 2004) “Símbolo é uma palavra originária
do grego, resultante da combinação de SYM + BOLON, significando aquilo que é colocado
junto”. Fazendo relação com o processo arteterapêutico, símbolo é o resultado da energia
psíquica de quem cria e do material expressivo utilizado, gerando formas, en-formando,
“criando e re-criando mundos obscuros ou esquecidos, expressando dores e esperanças vir a
ser”.(PHILIPINI, 2004)
Os símbolos, para PHILIPPINNI, (2004, p.19) trazem a possibilidade de “conhecer,
compreender, refazer, recuperar, rememorar, reparar estruturas e transcender”. Para a autora, o
símbolo, como linguagem metafórica do inconsciente, contém, nele mesmo, o significado dos
enigmas psíquicos. Cabe então ao arteterapeuta levar ao setting materiais que sirvam de
instrumento para a realização desse processo.
VALLADARES (2005. p.16) ao falar de arteterapia Junguiana e fazendo referencia à
Urrutigaray (2003) afirma: “Os símbolos são conteúdos do inconsciente que se configuram para
a consciência, os quais, ao serem materializados, levam à compreensão, transformação,
estruturação e expansão de toda a personalidade do indivíduo que busca a criação artística”.

1.2.6- Individuação
Segundo PORTILLO 25·, “a grande busca de Jung consistia em conhecer a si mesmo e o
significado da vida. Em suas pesquisas, percebeu que a psique trilha um único objetivo, que é o
encontro com seu próprio centro, a unicidade (...)Deu então a esse objetivo da vida psíquica o
nome de Individuação...” E complementa:
A motivação para a individuação é inata, porém o processo, em si, só se dá no
confronto do consciente com o inconsciente, o que resulta num amadurecimento dos
componentes da personalidade e na união destes numa síntese, como também na
realização de um indivíduo único e inteiro.26

25
26

Em http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Jung%20e%20a%20psicologia%20analitica.htm acessado em
30/11/2008
PORTILLO em http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Jung%20e%20a%20psicologia%20analitica.htm acessado em 30/11/2008
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Individuação é, portanto, para Jung, tornar-se inteiro, verdadeiramente individual, no
sentido de unicidade (sendo importante não confundir com individualismo).
Constato continuamente que o processo de individuação é confundido com a tomada de
consciência do eu, identificando-se, portanto, este último como o si-mesmo, e daí
resultando uma desesperadora confusão de conceitos. A individuação não passaria,
então, de egocentrismo e auto-erotismo. O si-mesmo, no entanto, compreende
infinitamente mais do que um simples eu... A individuação não exclui o universo, ela o
inclui”. (Jung,, apud JAFFÉ, 1961, p.355)

Sob o ponto de vista do processo arteterapêutico, PHILIPPINI (2004, p.15) nos diz:
Em arteterapia o trajeto é marcado por símbolos particulares que assinalam, informam
e definem sobre estágios da jornada de individuação de cada um. Este caminho único
compreende as transições e transformações em direção a tornar-se “in” divíduo, aquele
que não se divide face às pressões externas e que assim procura viver plenamente,
integrando possibilidades e talentos, ás feridas e faltas psíquicas.

Podemos, então, perceber que é possível, como implicação desse processo, tornar-se
verdadeiramente transparente para si mesmo e para o mundo, visto que o indivíduo torna-se
portador de uma personalidade unificada e permanente. Importante notar que o processo de
individuação, entretanto, não consiste de um desenvolvimento linear è um movimento de
circunvolução que conduz a um novo centro psíquico (self).
Esse percurso de profundo autoconhecimento, como já vimos, -dentro de processo
arteterapêutico- se dá, fundamentalmente, pelo reconhecimento e ampliação dos símbolos que se
manifestam a partir das inúmeras modalidades expressivas.
“Os indivíduos, no curso natural de suas vidas, em seus processos de
autoconhecimento e transformação, são orientados por símbolos. Estes emanam do
SELF, centro de saúde, equilíbrio e harmonia, representando para cada um o potencial
mais pleno, a totalidade da pisque e a essência de cada um. Na vida, o self, através de
seus símbolos, precisa ser reconhecido, compreendido respeitado.”(ibid. p. 17)

1.2.1-Imago Dei

Eu posso sentir o meu Deus psicológico e realmente conhecê-Lo, entretanto, não
posso prová-Lo como um fato real e físico.
(Jung)
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Segundo Jung, todo indivíduo carrega dentro de si mesmo um centro ordenador e
numinoso o qual denomina de Imago Dei (Imagem de Deus). Esse “centro” descreve uma
espécie de experiência religiosa que independe de divindades, visto que traz em si algo como
uma “luz solar”, que ilumina, ordena e é indicador da vitalidade, da “vontade de viver” .
De acordo com o glossário de JAFFÈ (1961) o termo “Imagem de Deus” provém dos
Pais da igreja. Segundo eles, ela está impressa na alma humana.
Jung (apud JAFFÈ, 1961, p. 350) afirma:
Seria uma blasfêmia afirmar que Deus pode manifesta-se em toda parte menos na alma
humana. Com efeito, a grande intimidade de relação entre Deus e a alma exclui
automaticamente toda depreciação desta última. Sem dúvida, falar de afinidade é um
exagero; mas de qualquer modo a alma deve possuir em si mesma uma faculdade de
relação , isto é, uma correspondência com a essência de Deus; senão, como seria
possível o estabelecimento de uma relação? Essa correspondência em termos
psicológicos é o arquétipo da Imagem de Deus.

Considerando que o interesse de Jung fixava-se menos no Deus transcendente e Criador
do que no Deus imanente e interior, nos atentaremos à realidade psíquica, pois “É apenas
através da psique que podemos estabelecer que Deus age sobre nós” (Jung, em “Resposta à Jó” p.106
apud Magaldi)27

Diferenciando Deus e a imagem de Deus, Jung escreveu:
É por causa da constante indiscriminação entre objeto e imago que as pessoas não
conseguem fazer uma distinção conceitual entre “Deus” e “imagem de Deus”, e
portanto, pensam que, quando se fala de “imagem de Deus”, está se falando de Deus
e apresentando explicações “teológicas”. Não cabe à psicologia, como uma ciência,
exigir uma hipostatização da imagem de Deus. Porém sendo os fatos como são, tem de
contar com a existência de imagem de Deus... A imagem de Deus corresponde a um
complexo definido de fatos psicológicos, sendo, assim, uma quantidade com que
podemos operar; mas o que Deus é em si mesmo permanece uma questão fora da
competência de toda a psicologia (CW 8, parágrafo 528).

Em termos psicológicos, Jung postulava a realidade de uma imagem de Deus como um
símbolo unificador e transcendente capaz de reunir fragmentos psíquicos heterogêneos e unir
opostos polarizados.
Considerando que toda imagem é um produto psíquico distinto do objeto que ela tenta
27

artigo on line em : http://www.ijba.com.br/arquivos/simoneimagodei.doc (acessado em 20/08/2008)
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representar e para o qual aponta, Jung depositou à imagem de Deus, uma realidade que
transcende a consciência, sendo ela imensamente numinosa e apontada como centro de energia.
A Imagem de Deus, sob o ponto de vista junguiano, está relacionada, como vemos a
diante, à totalidade do indivíduo, e, na hierarquia psíquica, possui o valor máximo e dominante,
visto que, para Jung, a Imago Dei está diretamente relacionada com o Self, ou é idêntica a ele.
“Podemos considerar a imagem de Deus como um reflexo de si-mesmo ou inversamente, ver no
si-mesmo uma Imago Dei in homine”. (Jung, apud Jaffé, 1961, p.354).
Do ponto de vista psicoterapêutico, a imagem de Deus funciona como uma igreja
interior, por assim dizer; como um continente psíquico, um quadro de referência, um
sistema e arbítrio moral. Jung aceitava como uma imagem de Deus tudo quanto o
indivíduo alegava experimentar como Deus, aquilo que representava o valor máximo
para uma pessoa, quer expresso consciente quer inconscientemente, e motivos
religiosos típicos que recorriam periodicamente na história das idéias, dogma, mito,
ritual e arte28.

Para entender a construção desse conceito, podemos destacar a tese de João Benizelli
(2007), intitulada: “Imago Dei: Da proto-imagem ao conceito” (PUC- SP)29 que apresenta uma
compreensão do conceito de Imago Dei em Jung através da trajetória de sua formação, desde as
suas idéias iniciais,recolhidas nas palestras proferidas na “Sociedade Estudantil de Zofíngia”,
em 1896, até a publicação do seu livro “Transformações e Símbolos da Libido”, em 1912.
BENIZELLI têm também, como objetivo, apresentar Imago Dei como um conceito necessário e
“intencionalmente paradoxal”.
Para o autor, a linha fundamental da construção desse conceito, que se deu
verdadeiramente apenas em 1921, se constrói, basicamente, do entrecruzamento de quatro eixos
principais que constituem o caminho das considerações de Jung: “a nova conceituação da
Libido” (que passa a adquirir um sentido mais amplo, mais próximo ao conceito vontade de
Shoppeuhauer), “a nova conceituação de inconsciente”, “o processo de transformação da libido
através dos símbolos religiosos” e por fim, “Deus enquanto imagem psicológica”.
A este último, podemos destacar que:
Deus (...) amplia seu significado de imago parental e passa a ser visto acompanhando
o mesmo desenvolvimento ocorrido com a libido e o inconsciente, ou seja,uma
imagem arcaica, primordial; um pensamento universal, presente em todas as épocas,
visto como uma força de“outro mundo”. Semelhantemente à libido bipolar, da qual é
personificação, é paradoxal: cria e destrói, reúne em si o bem e o mal. É uma idéia
necessária à vida, um complexo de representações acentuado quanto ao afeto; e,
28

29

em www.rubedo.psc.br acessado dia 20/08/2008.

Todas as citações de BENIZELLI estão em: http://www.sapientia.pucsp.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4913
acessado em 20/08/2008
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quanto maior a religiosidade de um indivíduo, maior a intensidade afetiva desse
complexo de representações. Sua imagem fruto da nossa projeção, alivia o fardo do
existir e responde as perguntas que não encontram respostas. Sua imagem atua, em um
primeiro momento, como força repressora de uma libido que se expressa na violência
e que é um fator de desorganização social e, em um segundo momento, como força
agregadora, um símbolo que transforma a energia impulsiva, um valor em torno do
qual as pessoas se organizam em comunidade, proporcionando outro nível de relação
entre os homens, espiritualizando essa relação como é espiritualizada a relação de cada
homem com Cristo. (ibid.)

Neste chamado “quarto eixo”, podemos perceber que a Imago Dei aparece como
símbolo organizador e central. Benizelli (2007) nos diz que neste momento:
(...) Temos a imagem de Deus como um símbolo organizador da comunidade, o valor
mais alto imaginável, com o qual se tem uma relação espiritualizada e pelo qual se
busca ter, com os irmãos, uma relação com as mesmas características. Uma libido
orientada, entendida como prospectiva, implica sempre na existência de uma meta. Se
Deus é visto como o centro da comunidade e, se “Deus” é uma imagem nossa que é
projetada, a conclusão lógica é que esse centro está na psique; ou, falando de outra
forma: há na psique um centro organizador transformador e de alta intensidade
energética. Para esse ponto se dirige a libido nas sucessões de imagens religiosas. Na
simbólica psicológica, como na teológica, o que seria a meta última, após a qual não há
outra, o bem maior, são imagens que mutuamente se espelham: Deus.

Começamos aqui a identificar um fator importante a ser considerado na conceituação da
Imago Dei: a polaridade. Para Jung, o conceito de energia implica também o de polaridade Visto
que uma corrente energética pressupõe necessariamente a existência de um avesso, sem esses
dois estados diferentes, não pode haver corrente.
Todo o fenômeno energético (e não há fenômeno que não seja energético) consiste de
pares de opostos: começo e fim, alto e baixo, quente e frio, antes e depois, origem e
finalidade, etc. O conceito de energia é inseparável da idéia de polaridade; o mesmo
acontece com o conceito de libido. Os símbolos da libido sejam eles de natureza
mitológica ou filosófico-especulativa, apresentam-se diretamente como opostos ou
se dividem como tais (Jung, apud BENIZELLI, 2007).

Neste momento, podemos então reforçar a Imagem de Deus como imagem da totalidade.
Considerando, como íntegro e total, algo que carrega em si, polaridades e contradições,
podemos concluir que a Imagem de Deus é constituída, portanto, das polaridades divinas: luz e
sombra, bem e mal :“Como poderia ver a luz sem a sombra? Sentir o silêncio sem o barulho,
alcançar a sabedoria sem a estultícia?” (Jung, 1983, p.584)
Observamos que, comumente, dissociamos Deus do diabo e mais precisamente, o bem
do mal:
A problemática do mal sempre esteve presente na humanidade e certamente ainda não
foi achada uma solução definitiva para ela. Para aqueles que acreditam nas doutrinas
que falam das boas intenções, na caridade, na justiça e no absoluto de Deus, a questão
do mal é perturbadora. Para outros, que não acreditam nestas doutrinas, assim mesmo o
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mal se manifesta igualmente perturbador. A dimensão do mal possui esta característica:
é sempre perturbador para quem ele se apresenta. Ele é o que paralisa, que causa pânico,
medo, destruição e temor. É aquele que não temos controle sobre ele, não sabemos o
nome, não temos a certeza ou o conhecimento. Apresenta-se sempre perturbador, e
apesar de sempre se tentar, ninguém consegue evitá-lo. (BONFATTI)30

É interessante observar, portanto, que (considerando que a Imagem de Deus e o Self são
análogos) a polarização é uma etapa natural que aparece no processo de individuação e que,
inevitavelmente, terá que ser transcendida. A sua transcendência é um desafio de que não se
pode fugir.
James Hillman (1990 apud BONFATTI31) diz que o sentido da individuação é,
sinteticamente, “a relativização do ego”. Pois somente assim, em nível psicológico, o ego
suportará o encontro com o “Si-mesmo” e todas as suas paradoxais orientações de um centro
paradoxal e transpessoal da totalidade da psique.
“Acredita-se, então, que, do ponto de vista psicológico, somente a relativização tirará o
homem da situação de estar dividido entre Deus e o Diabo e, concomitantemente, dentro de si
mesmo”.32
Lembrando mais uma vez que “tudo que se diz sobre a imagem de Deus pode ser
aplicado sem nenhuma dificuldade aos símbolos da totalidade” (Jung, 1982, par. 60 apud
BONFATTI) concluímos que, num processo de individuação, onde se tem como meta o
encontro com si-mesmo, e esse, por sua vez é a união de opostos, estamos então buscando um
autêntico encontro com a Imagem de Deus.
E, como todos sabemos, e a história da humanidade não nos deixa mentir, a Deus se ama,
mas também se teme.

30

Artigo em: Em www.rubedo.psc.br ( acessado em 22/08/2008)
idem.
32
idem.
31
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CAPÍTULO 3

O PROCESSO ARTETERAPÊUTICO: VIVÊNCIAS, ETAPAS E AVALIAÇÃO

fig 12
“Eu sinto meu corpo, me sujo da tinta de todas que sou. Eu sou sol, sou sombra, doença e sorriso... Me perco.
Percorro minha arte pra me achar colorida de mim...”
(Sophia Prata)

Neste capítulo vamos apresentar a experiência de um processo de arteterapia com um
grupo de pacientes portadoras de Lúpus - doença já conhecida anteriormente - a fim de elucidar
de que modo a arte pode contribuir como instrumento terapêutico. Através de exemplos
vivenciais entraremos em contato, de forma mais profunda, com os desdobramentos e resultados
da arteterapia.

4.1- Trajetória arteterapêutica vivenciada.

O trabalho em questão foi realizado no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no bairro
de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro.
O processo foi efetivado através de uma abordagem focal, com início no dia quinze de
agosto de 2007 e finalização em dez de maio de 2008.
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Nossos encontros eram semanais, com dia e horário permanentes, totalizando cem horas
de trabalho.
O espaço transformado em setting terapêutico foi uma pequena sala de aula, visto que o
Hospital em questão é ligado à UERJ (universidade estadual do Rio de Janeiro) onde alunos de
medicina estudam e vivenciam a realidade hospitalar. Esta sala pertencia ao mesmo andar onde
se encontravam as enfermarias direcionadas à pacientes adolescentes e pacientes com problemas
dermatológicos graves. O espaço por onde necessitávamos cruzar para chegar até nosso andar,
entretanto, era, da mesma forma, a entrada de pacientes (crianças, idosos e adultos) em situação
de emergência.
O processo, com o total de 36 sessões, uma vez que trazia como objetivo uma
abordagem focal específica para terapias breves, compreendeu três fases de trabalho nas quais
se basearão os tópicos desta sessão: hipótese diagnóstica, a definição da psicodinâmica central e
processos auto-gestivos.

4.1.2- O Grupo.

O objetivo inicial era constituir um grupo de, no máximo, dez mulheres, todas com
Lúpus e em tratamento no Hospital Pedro Ernesto. Para essa seleção foi pedido à APALURJ33
(associação dos portadores e amigos dos portadores de Lúpus do Rio de Janeiro) indicação de
pessoas em qualquer estágio da doença, entretanto, que estivessem interessadas em participar.
A APALURJ dispõe de uma pequena sala onde se amontoam remédios, roupas e sapatos
doados e onde, por telefone ou por presença física, as voluntárias tiram dúvidas, conseguem
medicamentos baratos e têm informações sobre os novos pacientes lúpicos internados no
hospital, que, em geral, recebem posterior visita.
A diretora da APALURJ, também portadora de Lúpus, sugeriu, “pessoas que estavam
realmente precisando”, com o estágio avançado ou atividade constante da doença.
Muitas pessoas se mostraram interessadas e a lista de nomes ultrapassava o número
possível. Sempre com o discurso de “atender aos pacientes mais graves”, incluindo nesse
momento, não apenas o estágio da doença, mas também questões pessoais e familiares já
conhecidas pela direção da APALURJ, reduzimos a lista pra cerca de treze mulheres,

33

associação do portadores e amigos de lúpus do Rio de Janeiro
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considerando que algumas não haviam confirmado a participação por questões de horário, falta
de dinheiro para o transporte e problemas familiares.
Com o caminhar das primeiras sessões, no entanto, foi percebido que não era possível
fechar o grupo com aquelas pessoas, já que, de forma surpreendente, apenas 3 ou 4 apareciam
no horário da sessão. Dentro dessa minoria, se encontravam duas mulheres voluntárias da
associação, que, por conhecer parte de suas histórias, se colocavam indignadas com a postura
“desinteressadas” das outras pacientes, não compreendendo como alguém em estado tão grave
e complicado não mostrava comprometimento para um processo terapêutico. Elas faziam
analogia com a atitude igualmente “sem aderência” que a maior parte das pacientes lúpicas
apresentavam em relação ao tratamento e cuidados médicos.
Foi portanto constatado, que assim como na proposta inicial, o que de fato importava era
formar o grupo com pessoas portadoras de vontade, de anseio por essa novidade chamada
“arteterapia”.
Foi então, acrescentadas ao grupo, outras mulheres, todas voluntárias da APALURJ,
exceto uma que, também em tratamento no hospital, se mostrou extremamente interessada desde
o primeiro momento. Fechamos então um grupo de sete mulheres, com idades entre 32 e 45 anos
de idade.
Foi constatado que a maioria delas conviviam com a doença em média, há 10 ou 12 anos,
tendo em comum: passagem por outros hospitais, internações, crises de depressão, e constante
acompanhamento médico.
Duas delas tinham lesões cutâneas visíveis, considerando que as restantes apresentavam
o tipo sistêmico da doença, o qual havia gerado problemas em vários órgãos como rins, pulmões
e cérebro.
A maior parte convivia com dores constantes como tensões musculares ou desconfortos
causados por má circulação sanguínea, como dores nas pernas.
Das sete, apenas duas não moravam em bairros considerados distantes do hospital. As
restantes, transportadas por ônibus e/ou trem, faziam uma viagem de uma ou duas horas até o
ambiente do encontro.
Todas, desde o primeiro momento, se mostravam fisicamente e emocionalmente
cansadas. Neste capítulo utilizaremos apenas letras para identificá-las a fim de evitar expor as
pacientes.
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4.1.3-Primeira etapa: Diagnóstico.
O que será que revelo sem saber? Que reflito sem querer?
Meu espelho é mistério e outros olhos me contam o que sou.
Quem sou eu? Quem sou essa?

(Maria Roberta Perez)

Esta primeira etapa do processo, das 12 sessões iniciais, consistiu em buscar informações
sobre essas mulheres, a fim de encontrar uma hipótese diagnóstica ou seja, elementos capazes
de, posteriormente, identificar a tônica desse grupo. Neste momento, o objetivo era observar os
dados e as configurações simbólicas emergidas dessas primeiras experimentações. Então, na
etapa seguinte, com a exploração e ampliação desses símbolos, adicionada a observação
cuidadosa de todos os movimentos vivenciados no setting terapêutico, ser possível chegar à
hipótese sobre qual a “questão predominante” desse grupo. Para isso, é interessante observar e
perguntar:
Qual o bloqueio no caminhar ordenado, equilibrado e em paz com seu corpo? Como será
que se colocam diante de si e do mundo? E de que maneira a postura com que se inserem em
suas próprias histórias é capaz de desequilibrar a fluidez de seu organismo, de sua vontade de
viver, de sua vitalidade? De que forma, a construção dessa doença se relaciona com sua
estrutura interna, ou seja, com sua estrutura psíquica?
A partir dessas perguntas a arteterapia ia a buscando de possibilidades antes
desconhecidas, e procurava dar espaço e forma para conflitos esquecidos, afetos e “sombras”
antes não contatadas.
Assim, com a finalidade desse desvelamento e tendo a arte como instrumento, foram
propostas atividades plásticas e expressivas em experimentações livres onde o continente
simbólico dos trabalhos ainda não oferecia temas fechados, nem nenhum tipo de restrição capaz
de restringir seus respectivos processos criativos. Afinal, como investigar um grupo impondo
anteriormente alguma direção? Não é exatamente a direção natural do grupo que queremos
notar? Não é justamente as cores e formas desse caminho que queremos observar?
PHILIPPINI (1998, p.6) afirma que “as primeiras experimentações plásticas devem
oferecer facilidade operacional, para que não sejam agravadas as já naturais defesas e
resistências apresentadas no início de qualquer processo terapêutico”.Essas resistências foram de
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fato perceptíveis quando se ouviu frases como: “eu não levo jeito pra isso” ou ainda “é assim
que é pra fazer?”
Esta informação, comum em qualquer princípio de processo arteterapêutico foi então
registrada como um nítido “desejo e preocupação, de apresentar uma boa performance, pela
fantasia de assim “agradar” ao arteterapeuta, de quem se imagina ter a expectativa de bom
desempenho estético de seus clientes” (PHILIPPINI, )
Com o objetivo de fazer germinar novos caminhos e propiciar a expressão artística com
liberdade e prazer, foi indicada, como primeira atividade, a escolha de imagens (vindas de
revistas e jornais). Depois de devidamente recortadas, essas figuram enfeitariam um grande
envelope que futuramente, ao final dos nossos encontros, seria recheado de seus respectivos
trabalhos.
As atividades iniciais devem propiciar um clima de experimentação prazeirosa e
lúdica, sem exigir desempenhos complexos. Assim, uma boa possibilidade podem ser
explorações com gravuras, pois já trazem símbolos bem configurados, onde a
expressão se dá pela escolha e composição de grupamentos de imagens, o que apesar
de ser tarefa simples, sempre fornecerá mapas muito adequados de aspectos
psicodinâmicos, presentes naquele momento, na vida de cada pessoa que as organiza.
(PHILIPPINI, 1998, p. 6)

As imagens escolhidas, recortadas sob um silencioso entusiasmo, caminharam
naturalmente para um modo de revelar “quem sou eu?” ou ainda: “essas são as coisas que mais
gosto na vida”.
Foi importante notar que nesse momento, elas não só se re-conheciam como também
começavam a apreciar suas parceiras. Algumas se surpreendiam com o que, aos poucos, cada
uma revelava, visto que a maior parte delas já havia construído entre si, alguma relação
anteriormente, entretanto nunca haviam enxergado “aquela parte” de suas histórias e desejos.
“Nossa... te conheço há tanto tempo e nunca soube disso...”.Essa foi uma frase comumente
pronunciada durante essa primeira fase de trabalho. Figuras de animais e natureza figuravam em
grande parte dos envelopes: “Eu gosto de contato com o verde, com os bichos...” uma disse.
Todas falavam de ambientes de paz, de relaxamento e lugares silenciosos, com dias de céu azul.
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fig.13

Podemos perceber também, em um dos envelopes, imagens da natureza, de crianças e
belos dias de sol ao lado da presença da doença, representada pela cápsula medicamentosa. E
acima de tudo, uma multidão de mãos em busca de algo.

fig.14

A paciente V. depois de mostrar seu envelope ao grupo, revelou, ao exibir figuras de
crianças e mulheres grávidas, o desejo de ser mãe, apesar da dificuldade que enfrentava com a
doença.
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fig.14

V. relatou que alguns médicos haviam dito que para ela engravidar seria algo improvável
por conta dos riscos que o Lúpus oferecia e ao falar disso, se emocionou. Outros médicos,
entretanto, haviam dito que não haveria problema com a gravidez. Contudo, o que a preocupava
era, particularmente, a dificuldade que ela apresentava em engravidar. Segundo V., apesar de já
ter apostado no modo convencional, ela e o marido estavam pensando em tentar inseminação
artificial.
Este fato ampliou-se para uma breve discussão sobre a gravidez em mulheres lúpicas.
Apenas duas delas não tinham filhos. As restantes afirmavam que “essa história de que mulher
com Lúpus não podem engravidar é besteira”.Tiveram, todas, “filhos saudáveis” o que, para
elas corresponde a “filhos sem Lúpus”.
Falaram também do prazer da comida e das delícias que não deveriam comer. Também
por conta da doença, dos medicamentos com corticóides que já as deixavam inchadas,
necessitavam evitar doces e gorduras embora dissessem que “era muita tentação” e, portanto,
comiam de tudo.
Desta forma, identificavam-se e trocavam palavras, silêncios e desejos sobre suas
imagens,dando início, assim, a um diversificado caminho expressivo.
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4.3.1- Sessões seguintes da primeira fase.

As atividades seguidas à colagem seguiam com a mesma proposta de experimentações
livres. Nas primeiras sessões foram sugeridas pinturas com tinta guache (pincel e depois pintura
à dedo) e também desenhos com caneta hidrográfica e lápis de cera. Rapidamente, ao final de
cada atividade, estimuladas pelas imagens começavam a revelar seus desejos verbalmente.
Falavam de sonhos, conquistas, dores e família.
As pinturas, geralmente de cores fortes e cheias de luz, pareciam ser a modalidade
expressiva que mais conversava com suas mãos. A fluidez da tinta claramente parecia dialogar
com suas almas da melhor maneira.
Os pincéis pareciam mais confortáveis que as mãos sujas de tintas. Pareciam, todas,
muito econômicas em relação ao material utilizado. Uma ou duas encontravam prazer com a
tinta gelada nas mãos, mas em geral, pareciam tímidas em suas atividades. Aos poucos,
encontravam intimidade em lambuzar suas mãos.

fig.16

Utilizamos, nesta primeira fase, a tinta guache em três sessões (não consecutivas) e de
diferentes formas. Podíamos observar o prazer de misturar cores e de descobrir movimentos nos
pincéis. E., uma paciente que trazia sempre muita timidez e poucas palavras, diz logo: “eu
sempre quis pintar quadros”. E na sessão seguinte nos conta: “Depois da aula passada, gostei

68

tanto que meu marido fez surpresa e comprou pra mim telas, tinta à óleo e pincéis”. Esta
paciente constrói a seguinte imagem:

fig.17

Quanto aos desenhos, é interessante observar que estes pareciam ilustrar as já conhecidas
imagens daquela colagem inicial: casas, dias de sol, natureza e família eram feitos agora de giz
de cera e hidrocor. Apareciam também nas palavras da escrita criativa.
Surgiam, da mesma forma, palavras como: Amor, luz, paz e fraternidade.
Abaixo de palavras como essas, uma das pacientes acrescentou o seguinte texto:
“Como tudo na vida passamos por determinadas situações, estas palavras escritas poderia
acontecer todo momento, Mas temos outra realidade em nossos momentos, que por alguma
razão não se tem. Que um dia possa se crê que nós nos realizaremos”.

fig.18

Surgiam também, palavras (escritas ou verbais) que, normalmente sugeriam busca pelo conforto
e bem estar: árvore, vida, solidariedade, dar valor às coisas simples, companheirismo e saúde.
A paciente S.D. escreveu uma seqüência de frases em que dizia:
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“Eu amo a vida. Amo meus filhos. Meu marido, minha família e meus amigos. Amo a
natureza e o ar que respiro. Mais acima de tudo amo a Deus, que me sustenta e me dá
forças”.
Importante notar que a religiosidade sempre foi assunto respeitado e jamais se apresentou
como empecilho para a fluência do processo, embora entre as pacientes, houvesse crenças
religiosas diversificadas.
M. eventualmente ilustrava sua fé em seu processo criativo, desenhando ou pintando
Orixás os quais, da mesma forma, se encontravam em lugares iluminados e envolvidos pela
natureza.

fig.19

Neste mesmo encontro de onde emergiu essa figura de M., a paciente S., ao realizar sua
pintura destacava nela uma grande cascata e mostrou-se extremamente emocionada. Segundo ela
“não sabia que tinha ficado tão bonito”. Foi quando S. pediu para ver sua obra na tela da
máquina fotográfica digital, que seus olhos se encheram de lágrimas. De acordo com suas
palavras, “a água da cascata parecia mesmo que estava em movimento” e ela “nem sabia”
como havia feito aquilo.
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fig.20

Esta mesma paciente apresentou certa resistência em se inserir no grupo e só chegou aos
nossos encontros na sessão número seis. Segundo S., ela não gostaria de começar um processo
que acabaria, porque tudo com ela “sempre foi assim” e, depois, ela sabia que ia sentir saudades.
À parte disso, é fundamental observar que esta paciente apresentava-se constantemente
fazendo referências fortes ao passado. Passado correspondia à época “antes do Lúpus”, onde ela
era bonita, possuía belos cabelos (hoje minguados), namorados e disposição física.
S. era muito prejudicada esteticamente: seus cabelos eram ralos, possuía algumas
manchas na pele e seus seios, por conta da medicação haviam crescido de forma exagerada,
causando-lhe dores constantes na coluna. Além disso, tinha nas mãos algo que, até o fim dessa
primeira fase, era motivo de descrença (e conseqüentemente também de surpresa) em suas
criações: havia perdido parte de seus dedos por conta de uma doença secundária ao Lúpus, que
prejudicava enormemente sua circulação. Afetando também seus pés, havia noites em que eles
não a deixavam dormir. Além de dores fortes, apresentava, também nas mãos uma isquemia, não
conseguindo assim, movimentá-las normalmente.
Na primeira sessão em que S. compareceu, logo explicitou seu problema no momento em
que dávamos as mãos, fazendo uma roda para um exercício inicial chamado “passar energia”, no
qual cada uma apertava a mão da outra sucessivamente até sentirmos a fluidez de energia na
roda.
Todas as pacientes reagiam bem a esse exercício e comentavam eventualmente sobre a
boa sensação que ele transmitia, além de sentirem também que exerciam a sua coordenação
motora e o contato físico.
Entretanto, S., aos primeiros segundos de roda, assusta todas do grupo ao largar as mãos
de suas companheiras. Afastando-se do círculo e chorando muito, dizia que não podia fazer
nada daquilo porque suas mãos “daquele jeito” não deixavam.
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Ao ser lembrada de que ela própria havia se retirado da roda antes mesmo de tentar
executar o exercício, S. então volta ao círculo, entende o “jogo” e se envolve com ele. Ao
compreender que seria possível continuar, seguiu normalmente com todas as atividades até o
final desse trabalho.
Nesta mesma sessão, anterior ao trabalho plástico, realizaram automassagem nas mãos e
posteriormente uma massagem coletiva. Com a ajuda de um protetor solar, deslizavam suas
próprias mãos entre as mãos alheias, e mergulharam em um imediato silêncio. Neste momento,
as mãos de S. receberam e ofereceram afeto.

fig. 21

Durante esta primeira fase, trabalhamos também com estímulos musicais, improvisações
sonoras e percepção dos sons do ambiente. Em geral, essas atividades, eram realizadas ao início
das sessões.
Ao improvisarem melodias com seus próprios nomes, e posteriormente, também com
palavras e frases quaisquer, um dia V. nos disse que, quando adolescente, ao ficar internada no
já por complicações do lúpus, conheceu um médico que a estimulava artisticamente, e gostando
muito de sua voz a fortalecia para criar e cantar composições. Ela nos apresentou então uma
canção, que acompanhou grande parte de nossas sessões, chamada “O sol, a luz e a flor” que
trazia a seguinte letra:
Eu sou o sol, Eu sou o sol
Mas o meu amarelo eu não tenho.
Eu sou a luz, Eu sou a luz
Mas também não tenho a luz.
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Eu sou a flor, Eu sou a flor
Mas também não tenho cor,
Não tenho cor, Não tenho cor...
Mas eu tenho cá por dentro
Bem guardado um sentimento
O meu amor, muito amor
Num coração grandão.

Esta canção, segundo algumas pacientes também serviu “de inspiração” para alguns trabalhos.
Quando trabalhamos com plastilina, E. nos disse: “fiz pensando na música da V.”

fig.22

Nesta mesma sessão, três pacientes haviam chegado muito atrasadas por conta de um
problema a ser resolvido na escola da filha de uma amiga (também com Lúpus) que, de acordo
com elas, “sofreu preconceito” por ser filha de uma lúpica. Explicaram a história com detalhes,
entretanto tinham dificuldade de esclarecer precisamente o porquê, de terem ido até lá, na escola
da menina.
Cansadas e com posturas nitidamente desesperançosas, criaram, junto com as outras
pacientes do grupo, as seguintes imagens:
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fig.23

A paciente V. ao final da atividade diz que “temos que ver colorido”. Em seguida,
porém, fala que sempre se sente muito só. E ainda sente-se assim.
M. diz que se fosse Deus, faria as pessoas verdes. Outra diz que faria azul. Gera-se
assim, uma conversa sobre cores e preferências que dura certo tempo.
Podemos observar que uma das imagens que surge nesta atividade é a figura de uma
árvore de natal. A autora S.D, assustada com sua própria criação, diz não entender o porquê do
motivo natalino visto que ainda estávamos em setembro. Mas logo conclui: “acho que eu quis
pensar em algo bom”. S.D, que se apresentou extremamente envolvida com o caso da menina
filha da amiga com lúpus, escreveu: “ (...)quando vi estava fazendo uma árvore de natal. Acho
que é porque Natal é a festa mais linda que existe..Queria sentir só coisa boa (...) Hoje fiquei
muito triste por saber que ainda existe preconceitos e é claro o lúpus é um deles. Que bom que
tenho a arteterapia ....”
Em nossa nona sessão, as pacientes construíram suas “Self Box”.34 Foram disponibilizas
figuras pré-selecionadas de jornais e revistas e materiais diversos como fitas, lantejoulas,
brilhos, folhas secas e diferentes tipos de papel.
Mostraram-se, todas, muito encantadas com as figuras e também com as cores das fitas.
Sempre com uma atitude cooperativa, indicavam, especialmente nessa atividade muito
cuidado, atenção e concentração. Neste trabalho, além da escolha de imagens da natureza,
apontavam também para aspectos da vaidade e feminilidade.

34

Self Box corresponde, no processo arteterapêutico, a uma caixa que se decora a partir de um tema. Na sessão citada, entretanto, a proposta foi
apenas decorá-la de acordo com o desejo de cada uma.
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fig.24

Neste encontro, R. não pode comparecer pois estava com fortes dores nas pernas, por
conta de uma doença cardiovascular secundária ao processo de Lúpus. Segundo suas amigas,
suas pernas estavam muito inchadas e escuras e não sabiam quando R. retornaria às nossas
sessões. Uma delas nos disse: “é uma doença traiçoeira. A gente acha que ela está apagada
mas não está.”
S., que trouxe de casa uma tesoura apropriada pra suas mãos, conta que se “aborreceu”
no dia anterior e por isso “hoje o dedo está doendo mais”. E conclui: è sempre assim.
Em nossa atividade com

argila, a fim de proporcionar a criação de formas

tridimensionais,metade do grupo sentiu-se desconfortável com o material. S, entretanto, apesar
do desconforto, emociona-se com a figura que construiu. Segundo ela, era a imagem de um
Cristo e por alguns minutos fica em silêncio observando-o.

Fig.25

Nesta primeira fase, começamos também a construir personagens com a utilização de
diversos materias, sobretudo cartolinas coloridas, lantejoulas e lãs.
Ao falarem sobre suas “bonecas”, observamos basicamente dois grupos de personagens:
Por um lado as que eram saudáveis tinham muitos namorados, gostavam de dançar e de ir à
praia e do outro, as que eram portadoras de Lúpus, sendo elas adolescentes rebeldes, jovens
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adultas ou idosas. As histórias de algumas personagens -considerando idade, fatos da vida e até
mesmo nomes - confundiam-se com as histórias de suas próprias autoras.

fig.26

Sobre sua personagem V. escreveu:“ (...) Tenho 1,45 de altura, tenho Lúpus desde os
11 anos. Mesmo tendo lúpus tenho cabelo que chama muita atenção(...) Não gosto de ficar só
pois a solidão não nos deixa lembrar dos nossos momentos bons, quando eu falo em ficar só,
é só mesmo. Tive algumas complicações na saúde mas hoje estou bem, isto graças a Deus e
meus amigos também.”
S. escreveu sobre sua personagem Milena:“(...) É com ela que eu vou conversar, rir e
chorar quando estiver com dor e triste, vou contar á ela tudo que eu sinto e quero e tenho
certeza que ela vai guardar segredo, e não vai rir de mim. Milena seja bem vinda no meu
coração”.
E sobre Arlinda, a paciente L. nos disse: “A história de Arlinda começa quando ela
quis muito mostrar o seu coração para o mundo. Então ela vestiu-se de maneira muito
chamativa e colocou um lindo coração em seu pescoço e saiu para a rua. Todos ficaram
impressionados com a maneira como ela se vestia e com seu sorriso. Brilhoso, irradiante...”
Chegando ao final desta primeira etapa do trabalho, tínhamos então, como objetivo,
observar as principais características do grupo através das atividades vivenciadas A partir desta
observação, construir então uma hipótese de diagnóstica.

4.1.3.1- Identificação do grupo:

De maneira geral, foram observadas as seguintes características:
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•

Stress físico e mental: As pacientes chegavam, geralmente com posturas muito tensas ,
corpos doloridos e reclamavam constantemente de cansaço. Ao final dos encontros
comumente verbalizavam um bem-estar tanto físico quanto mental.

•

Solidão: A solidão, neste grupo, passava fundamentalmente pela não-compreensão.
Expressavam suas angustias quando incompreendidas por pessoas não portadoras da
mesma doença. Para elas, era complicado falar sobre suas dores e medos, uma vez que
apresentavam dificuldades em serem compreendidas.

•

Postura infantil: Metade do grupo apresentava visivelmente uma postura infantil. Esse
modo de comportamento não abarcava meramente a ingenuidade e inocência.
Apresentavam –se muitas vezes como crianças desprotegidas, incompreendidas e tinham
no tom da voz, ainda que verbalizando assuntos sérios, algo de insistentemente infantil.

•

Elo forte com a família: Todas as atividades, nesta primeira fase de trabalho acabavam
por trazer questões familiares, indicando, sempre, que em suas relações com filhos e
maridos estavam os mais importantes laços de amor e angústias.

•

Encantamento com as cores: Cores fortes e quentes eram quase unanimidade.
Vermelho, amarelo e laranja predominavam em suas criações. Comumente conversavam
sobre tons, preferências e encantamento com as cores mais vivas.

•

Dissonância entre o verbal e “o sentir”: era comum ouvir frases como “ precisamos
valorizar as pequenas coisas”, “ tudo vai dar certo”, “ é importante correr atrás dos
nossos sonhos” e “graças à Deus hoje estou muito bem”. Era também comum, em
algumas conversas expressaram que os limites da doença não necessariamente
significavam impedimentos para elas não “curtirem a vida”. O fato de não pegarem sol,
por exemplo, era constantemente verbalizado como algo que poderia ser substituído por
um “banho de lua” ou como qualquer coisa que elas “venceriam” embora fosse a
proibição mais comentada durante as sessões. Havia entre o verbo – que muitas vezes
expressava essas “esperanças” e “certezas” - e suas criações e conversas sobre as
imagens nascidas nas atividades, uma enorme e verdadeira distância.
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•

“Medo” da emoção: pelo fato da doença entrar em atividade por conta de momentos de
tensão ou de abalo emocional, as pacientes mostravam-se em muitos ocasiões, recusar a
própria emoção pois emocionar-se, envolver-se, sentir parecia ser sinônimo de “lúpus
em ação”.

•

Envolvimento intenso com outros portadores de Lúpus: Pelo fato de trabalharem
como voluntárias na associação, conviviam diariamente com casos graves de pessoas
com Lúpus. Quando havia um paciente internado, com a doença em atividade,
prontamente subiam para fazer visitas e conseguir melhoras no atendimento. Havia
intenso envolvimento em casos muito graves, como pacientes que necessitavam amputar
membros e pacientes em estado terminal. Parte das mulheres de nosso grupo, na maioria
das vezes, sentia-se ameaçada pela morte uma vez que também nelas, a doença poderia
apresentar-se desta maneira.

4.1.4- Segunda etapa: Identificação da questão psicodinâmica central:

Unidas a essas observações anteriores, destacamos, duas principais características que
pareciam fundamentar a hipótese diagnóstica deste grupo:

1- A doença como identidade: Serem portadoras da doença parecia não ser apenas mais uma
faceta de suas personalidades e sim a única face. Embora expressassem muitas vezes,
acontecimentos familiares, casos divertidos e fatos importantes do passado, constantemente os
associavam ao Lúpus.

Ou seja, em geral, todo acontecimento importante de suas vidas

carregava a doença como pano de fundo. Portanto pareciam esquecer o que, além da doença elas
poderiam oferecer ao mundo e à elas mesmas. O crachá, que normalmente levavam por serem
voluntárias da associação, poderia também ser um indicador de identidade :“eu tenho Lúpus”.

2-O sol como símbolo recorrente: Elementos da natureza como árvores, lagos, frutos e flores
foram observados desde a primeira atividade. O sol, no entanto, apresentou-se como um símbolo
verdadeiramente recorrente em grande parte das atividades. Acompanhado de um brilhante céu
azul ou fazendo contraposição com a lua, a imagem do sol era, inclusive, normalmente a
primeira figura que emergia no papel. Essa observação, paulatinamente nos mostrou que a figura
do sol no contexto desses trabalhos não representava meramente o movimento mecânico
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daqueles que não exercem atividade artística ou possuem traços infantis em seus desenhos. O
sol, dentro desse processo nos apontava algo fundamental para a construção de diagnóstico
desse grupo visto que a vida daquelas mulheres tinha como proibição maior qualquer breve
contato com a luz solar.

fig.27

Deste modo, a formulação da hipótese diagnóstica referente à tônica deste grupo, ou seja, a
questão psicodinâmica central, compartilhada por todas as pacientes foi :o grupo apresentava a
ausência do sol como símbolo fundamental da falta de vitalidade, claridade e vivacidade.
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Essa ausência, por sua vez, justificada, portanto, pela postura de incluir a doença como
característica quase única de suas identidades.
Assim sendo, as atividades propostas nesta etapa, tinham como objetivo maior fortalecer
a vontade de viver, revelar novos caminhos, permitir um olhar além dos limites da doença e
buscar o encontro com novas possibilidades de luz, brilho e saúde não os concentrando
exclusivamente na relação com o sol.

4.1.4.1- O Sol: saúde, vida e aspectos simbólicos.

fig. 28

A partir da observação anterior, a qual apresenta o sol como figura principal na
formulação da hipótese diagnóstica, torna-se interessante - antes de conhecermos as atividades
propostas nesta segunda fase – abordarmos seus aspectos relacionados à saúde e à mitologia,
avaliando assim, alguns aspectos simbólicos.
Como estrela mais próxima de nós, o sol está há cerca de 150 milhões de quilômetros, e
sua luz leva cerca de 8 minutos para chegar na Terra. A distância entre a Terra e o sol permite
que as quantidades de luz e de calor recebidas pelo nosso planeta proporcionem temperaturas e
luminosidade adequadas para o desenvolvimento e principalmente, manutenção da vida.
A importância do sol na vida terrestre vai além da luminosidade e conforto térmico que
ele nos proporciona. É fundamental observar, que todas as fontes de energia que utilizamos
têm o sol como fonte primária. Temos, como exemplo, a energia que extraímos dos alimentos,
que foi acumulada quimicamente através do processo de fotossíntese (que literalmente significa
“síntese que usa luz”), no qual as plantas - que possuem células denominadas
fotossintetizadoras, que contém clorofila e são muito sensíveis à luz - aproveitam a energia da
luz solar para converter dióxido de carbono (o gás carbônico que produzimos durante a nossa
respiração), água e minerais em compostos orgânicos e oxigênio gasoso. Em outras palavras:
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enquanto inalamos oxigênio e liberamos dióxido de carbono, as plantas inalam o dióxido de
carbono e liberam oxigênio, algo como uma parceria entre nós e a natureza.
O “banho de sol”, que muitas vezes escutamos ser de suma importância pra o
desenvolvimento do bebê ,exerce a função de ativar a Vitamina D. A mãe, através do leite
materno, transmite essa vitamina, que fica inativa no organismo da criança. Para que essa
vitamina se sintetize e proporcione a absorção do cálcio, o bebê precisa ter contato com o sol.
São os raios solares que transformam a vitamina D inativa em ativa, absorvendo o cálcio que é
fundamental para o desenvolvimento e crescimento dos ossos.
Segundo RODRIGUES35 a exposição ao sol, no caso dos bebês, tem de ser feita três
vezes por semana pela manhã, até ás 10h, quando o sol é mais fraco, menos agressivo e
curiosamente é necessário que seja de forma direta. Ou seja, não pode ser, por exemplo, uma luz
solar que chegue através de uma janela de vidro uma vez que os raios solares que sintetizam a
vitamina D, não passam por ele. É necessário o contato direto com o sol.
A vitamina D apresenta um papel importante em assegurar o funcionamento
correto dos músculos, nervos, coagulação do sangue, crescimento celular e utilização de energia.
Estima-se que cerca de 80% a 100% da quantidade necessária de vitamina D de um
indivíduo vêm da exposição ao sol .
Ainda tendo como foco aspectos da saúde, vale destacar que, de acordo com a Dra.
Shirley de Campos36, existe um distúrbio de humor chamado depressão sazonal (que desde a
década de 80 consta do Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Psiquiátrica Americana
como um das formas de depressão) que está relacionada diretamente com pouca exposição à luz
solar. Segundo PITLIUK37 esse tipo de depressão é mais freqüente em mulheres e a incidência
aumenta quanto mais longe do Equador.
Já existe, hoje em dia, um tratamento para esse tipo de depressão chamado fototerapia,
onde o paciente tem de conservar o olhar para uma luz que provém de um aparelho, durante
cerca de trinta minutos. Interessante notar, que não basta ter a luz em contato com o corpo, é
necessário o contato direto com os olhos, abertos, ainda que não estejam olhando para a luz
diretamente.
Durante a exposição ao sol os níveis de serotonina aumentam o que explica porque o
humor tende a melhorar durante o verão ou porque em lugares muito frios ou com o chamado

35

Em: http://guiadobebe.uol.com.br/recemnasc/banho_de_sol_toda_crianca_precisa.htm acessado em 22/08/2008.
Em: http://www.drashirleydecampos.com.br/noticias/18770 acessado em 22/08/2008.
37
Em: http://www.mentalhelp.com/depressao_sazonal.htm acessado em 20/08/2008
36
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“céu cinza”, muitas vezes nos sentimos mais tristes ou sem energia. Este hormônio é a base da
dos

medicamentos mais populares no tratamento da depressão, os chamados Inibidores

Seletivos de Recaptação da Serotonina (ISRS). Estes, agem regulando os níveis de serotonina na
corrente sangüínea, e prometem assim, melhorar o humor de seus usuários, são os famosos
antidepressivos.
É fundamental enfatizar também que a depressão sazonal não ocorre apenas no inverno.
Pode ocorrer em pessoas que passam os dias em ambientes sem muita claridade e em pessoas
fechadas em casa devido a doenças e limitações físicas.
4.1.4.1.1- Aspectos simbólicos
Para Campbell (apud. Walter, 2006 p.9) , assim como os sonhos, os mitos são “produtos
da imaginação humana. Em conseqüência , suas imagens , embora derivadas do mundo material
e de sua suposta história, são a exemplo dos sonhos, revelações de esperanças, desejos e temores
mais profundos, de potencialidades e conflitos, da vontade humana.”
Todo mito, ainda que de forma não-intencional, é para Campbell (ibidem..p.9)
“psicologicamente simbólico” o que nos faz perceber que suas narrativas são, na verdade,
grandes metáforas e, portanto, incompletas quando lidas apenas de forma literal.
Assim como a “liberdade poética” que num poema, nos permite burlar regras
gramaticais e tempos verbais, os mitos, do mesmo modo “brincam” com o impossível através de
“versos” que são os símbolos e as metáforas que passam a existir para nos contar o que a função
pensamento, por si só não alcança; e o que as palavras, sozinhas, não dizem. Estudar um mito é
deparar-se com a “linguagem da alma” sendo necessário perceber o que está “por trás” deles e o
que nos indica através de seus significados. Pelo caminho simbólico e arquetípico, encontramos
a nós mesmos, visto que toda a história da humanidade, deixa seus passos dentro de nós, assim
como já nos disse Jung ao conceituar “inconsciente coletivo”.

De

acordo com SILVEIRA (2007, p.114) “os mitólogos modernos vêem no mito a expressão de
formas de vida, de estruturas de existência, ou seja, de modelos que permitem ao homem inserirse na realidade”. Entretanto, destaca que Jung acrescentou aos conceitos dos especialistas
dimensões mais profundas, visto que, para ele, os mitos revelam fenômenos psíquicos que
refletem a própria psique.
Para Jung (apud SILVEIRA, 2007, p.114) “não basta ao primitivo ver o nascer e o
pôr-do-sol; essa observação externa será ao mesmo tempo um acontecimento psíquico: o
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sol no seu curso representará o destino de um deus ou herói que, em última análise, habita
a alma do homem”.
É interessante, portanto, ressaltar o percurso de alguns personagens mitológicos,
observando a função da luz solar na história da humanidade, que se apresenta como responsável
pela manutenção da vida mas também como luz forte, atraente e destruidora . São inúmeros os
exemplos de “mitos solares” encontrados na história do mundo, no entanto, podemos destacar o
mito japonês de Amaterasu, a Deusa do sol , que após uma discussão com seu irmão Suzano,
Deus das tempestades, toma a decisão de partir para a “caverna do rochedo celeste” (Kojiki) e
por lá se esconder, produzindo assim, uma grandiosa crise divina. O afastamento de Amaterasu
mergulha não só as Altas Planícies como também a Terra Central da Planície de Junco ( o reino
mortal ) em total escuridão. Sem a luz do sol, os desastres nas plantações são enormes e as
calamidades inevitáveis. Os deuses da “miríade dos oitocentos” reúnem-se em assembléia
solene, junto ao rio celestial, e planejam uma estratégia para tirar Amaterasu do esconderijo:
primeiramente constroem um espelho mágico que penduram no galho de uma árvore sagrada.
Depois, enquanto as divindades seguram objetos mágicos e realizam uma liturgia solene, uma
jovem deusa chamada Ama – no -Uzume, deusa da alvorada (considerada também como deusa
da alegria, por alguns) sobe numa tina emborcada e executa uma dança erótica e faz palhaçadas.
Assim, as risadas dos deuses chegam até Amaterasu. Movida pela curiosidade, a deusa do sol
abre a porta da Caverna do Rochedo a fim de saber o que está acontecendo. Enquanto isso, dois
deuses pegam o espelho mágico e apontam em direção a Amaterasu que vendo seu reflexo, sai
vagarosamente de seu refúgio, encantada pela figura que viu (sua própria imagem), e se
aproxima do espelho. Desta forma ,a luz renasce e tudo volta ao normal rapidamente: as
plantações, as colheitas e a vida..
Segundo WILLIS (2006, p.115), o santuário da Deusa do Sol, em Ise, na prefeitura de
Mie, é o mais importante santuário xantoísta do Japão. Ele diz que “Amaterasu, o Sol, é a luz
que resplandece ainda agora no céu japonês, iluminando os caminhos de seu povo e regendo
com seus ciclos toda a vida dessa raça”
Nos mitos Gregos também temos exemplos do importante mas destruidor papel do sol,
observando o percurso de Ícaro , que ao utilizar as asas construídas artesanalmente por seu pai,
Dédalo,para juntos fugirem do labirinto de Creta, recebe a instrução de ter um único cuidado:
não se aproximar muito do sol pois o calor poderia derreter a cera que prendia as penas de suas
asas.. Os dois, pai e filho, lançam –se ao ar, batendo os braços de maneira ritmada parecendo
dois pássaros dividindo o céu. Ícaro, entretanto, em certo momento, encantado com a luz e
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beleza do sol voa para além das nuvens. O luz que refletia em sua pele um tom dourado fazia
Ìcaro parecer o próprio filho do Sol, contudo, é quem o mata, pois derrete aos poucos suas asas
e o faz cair nas águas revoltas do oceano.
Ícaro, deslumbrando com a luz solar, esquece que suas asas, apesar de proveitosas, eram
feitas de cera e só cumpriam a função de “fazer voar” quando distantes do sol. Embriagado pela
liberdade, lança-se num vôo cego, literalmente prejudicado pelo excesso de luz. E deste modo,
despreocupa-se do perigo da morte.
4.1.4.2- Sessões da segunda etapa.

Nesta etapa, inicialmente destacam-se as sessões em que trabalhamos com músicas e
construção de personagens. A partir das bonecas feitas na etapa anterior, as pacientes
pesquisaram o caminhar, o ritmo e a estrutura corporal de seus personagens (fantoches) em seus
próprios corpos. Ou seja, o que antes estava nos fantoches, neste momento, passou a ser
experimentado, vivido nelas mesmas.Depois de construírem cenas com os fantoches. ainda com
eles em suas mãos passaram a dançar e a caminhar experimentando o ritmo de seus bonecos.
Respondiam, em nenhum momento de forma verbal, mas através do corpo, as perguntas: Como
esse personagem anda? Qual é o seu pulso? O que é do seu personagem?
Ao largarem seus bonecos, nitidamente sentiam-se tímidas como se , como se os
personagens em suas mãos fossem mascaras que as permitissem brincar sem medo. protegidas.
Entretanto, depois de alguns minutos, a timidez deu lugar à liberdade e ficava clara a satisfação
de descobrirem, juntas, novas possibilidades: a dança, a música e o jogo.

fig. 30
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Nesta sessão, recebemos de volta a paciente R., que estava afastada de nossos encontros
há cerca de um mês, por conta de uma complicação da doença. Depois desse encontro ela
diz:“sonhava todo dia em estar aqui.”

fig 31.

Na sessão seguinte, R. falta novamente e com ela mais duas pacientes. Todas, por
questão de saúde. O caso de R, entretanto é mais grave .Nos informam que ela está internada (no
próprio Pedro Ernesto) por conta de uma complicação na perna direita. Na sessão que se seguiu,
por vontade de todas, fomos buscá-la em seu leito e com permissão médica a levamos até nossa
conhecida sala, para assistir o filme “Vem dançar comigo”. Todas muito curiosas e atentas, ao
longo do filme, mostravam-se cada vez mais animadas e com vontade de dançar. “Vamos
dançar! Arrumar uns pares!”, diziam. E R. diz ao se despedir: “Vou chegar dançando na
enfermaria!”.
Nossa última sessão do ano teve como estímulo gerador uma poesia de Carlos
Drummond de Andrade chamada Receita de Ano Novo. Foi a partir desses versos que as
pacientes pintaram suas caixinhas de ano novo.
Receita de Ano Novo
Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor de arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ver,
novo até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
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novo, espontâneo, que de tão perfeito se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber mensagens
(planta ou recebe mensagens? passa telegramas?).
Não precisa fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar de arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto da esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um ano-novo que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo de novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.

A reação posterior à leitura do poema foi de emoção e sorrisos. Essa atividade despertou
conversas e assuntos até então não presenciados. Uma delas diz que não chora e justifica: “É
porque eu tenho Síndrome de Sjögren”38 e também esqueço muito as coisas”. · Inicia-se então
uma conversa sobre situações vivenciadas por elas, onde destacavam-se momentos de confusão
mental. Uma chega a dizer: “peguei um ônibus e não sabia pra onde estava indo”. No decorrer
da atividade também surgem frases como: “A dormência da minha mão até passa quando estou
aqui” e “eu tinha que ter mais tempo de arteterapia pra minha doença ir embora”.
Construir a “caixa de reveillon” foi uma das atividades mais comentadas até o término
de nosso processo. Ao final desta sessão, disseram: “essa caixa ficou a minha cara!”, todas, com
nítido orgulho.

38

Nesta síndrome o sistema imunológico do corpo tem como alvo principal às glândulas produtoras de muco (fluidos)
destacando-se as glândulas salivares e lacrimais. Este ataque promove uma reação inflamatória que causa destruição dos tecidos
ou prejudica seu funcionamento adequado. (http://www.saliva.com.br/saliva/capa/sjogren acessado em 13/12/2008)
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fig.32

Destaca-se também uma outra importante sessão desta segunda etapa: o encontro onde
tivemos como estímulo gerador o livro “Coração não toma sol”39. Através de uma linguagem
poética, este livro nos diz ao final que “coração não precisa de sol, mas de amor”. Após a
leitura do livro instalou-se por certo tempo um longo silêncio até que uma delas nos diz: “que
livro enigmático!”. Posteriormente, começam a fazer analogias da história do livro com a
própria doença. Uma paciente fala que o castelo é o “nosso corpo”40.
As pacientes, nesta sessão, construíram um coração de cartolina, e com a proposta de
iluminá-lo, utilizaram materias diversos como flores, imagens de revistas, fitas coloridas e
lantejoulas.
Ainda com o objetivo de estimular a vitalidade e fortalecer a capacidade de enxergar
novas possibilidades, propusemos em outro encontro o contato das pacientes com livros de arte:
obras de pintores modernos, clássicos, esculturas e desenhos de culturas antigas que passaram de
mão em mão, e provocavam um silêncio atento. Após esta atividade, as pacientes construíram
quadros com seus próprios corpos. A proposta partia do princípio de que o espaço a ser
preenchido estava em branco e elas eram a própria tinta, as cores e formas que poderia
preencher aquele lugar da maneira que quisessem. Ao construírem imagens pareciam enxergar
elas próprias também como obra de arte, cheias de detalhes e com um conjunto harmonioso.
Nesta etapa fizemos uma “substituição de crachá”, ou seja, as pacientes construíram um
outro crachá, diferente daquele que usavam para se identificarem como voluntárias da
APALURJ e como portadoras de lúpus. Respondiam então, nesta proposta: qual minha
verdadeira identidade? Ao final, nasceu uma rica conversa onde se perguntavam: como você me
vê?” Assim, trocaram impressões sobre elas mesmas e sobre suas companheiras.

fig. 33

39

de Bartolomeu Campos Queirós, ed. FTD, 1986.
O coração que não toma sol morava dentro de um castelo que estava ficando pequeno e apertado, insuficiente
para seu tamanho.
40
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Nesta etapa fizemos também uma visita á exposição “Nhozinho: imensas miudezas” com
obras deste artista Maranhense portador de uma doença grave (até hoje sem diagnóstico
fechado) que deformou suas feições e seus membros embora jamais tenha interrompido sua
produção. Em madeira, e posteriormente em buriti41 Nhozinho construía pequenas caixas e
detalhados bonecos do nosso folclore, principalmente personagens do Bumba meu Boi42. Ao
saberem das características da doença de Nhozinho levantam a possibilidade: “ele tinha Lúpus!”
Uma das pacientes, S., mostra-se animada com a visita dizendo que conhecia parte
daquelas histórias por conta de seu pai que manteve sempre uma forte relação com aquelas
figuras do Bumba meu Boi.
Todas se sentiam muito bem naquele lugar, uma vez que a exposição encontrava-se
numa sala pertencente ao Museu da República (RJ), lugar que possui um imenso jardim com
árvores enormes e diversos pássaros, diferentes e coloridos. Verbalizaram, assim, a vontade de
voltar àquele espaço e comentaram a exposição como “algo encantador”.
A última sessão a ser destacada de maneira especial nesta segunda fase, refere-se a mais
um encontro fora do hospital: Um piquenique na praia. Estendemos cangas e toalhas coloridas
numa enorme sombra da Praia Vermelha (Urca-RJ) e ali trocamos alimentos e palavras.
Passamos uma tarde avistando belas paisagens, exercitando o relaxamento e aguçando nossos
ouvidos para os sons da natureza: pássaros, vento, o barulho do mar e da água batendo nas
pedras. Lembraram juntas de um CD utilizado em algumas sessões, que trazia o som das ondas
do mar. Mas logo concluem: “ao vivo é diferente”.
Algumas pareciam não acreditar que por tanto tempo deixaram de ir à praia, e
afirmavam: “na sombra, pode”. Outras, pelo fato de continuamente ouvirem que alguém
portador de Lúpus “nunca mais poderá ir á praia”, pensavam alto: “se meu médico souber
disso, vai me matar...”.
Parecia então, que de alguma forma, ao entrar em profundo contato com aquele lugar,
incluíam-se finalmente dentro de uma paisagem que

até então morava apenas em seus

desenhos.
Todas molharam o pé na água do mar com imenso prazer, tiraram fotos e conversavam
sobre culinária, família e sobre a bela paisagem daquele lugar.

41

O buriti (Mauritia flexuosa) é uma das mais singulares palmeiras do Brasil. Suas folhas geram fibras usadas em artesanato.
A festa do Bumba Meu Boi constitui uma espécie de ópera popular pertencente ao folclore brasileiro. Todos os personagens são representados
de maneira alegórica, com roupas muito coloridas e coreografias.
42
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fig. 34

4.1.5- Terceira etapa: processos auto- gestivos:

Nesta etapa, com o objetivo de fortalecer sua autonomia expressiva, o grupo foi
auxiliado a implementar suas próprias estratégias criativas, ou seja, as atividades vivenciadas
não eram pré -determinadas, mas sugeridas pelo próprio grupo que, naturalmente, já mostrava
interesse em repetir ou propor novas vivências. Neste momento, considerando que restavam
apenas 12 sessões para o encerramento do processo, era fundamental construir uma “rede de
sustentação” que, como o próprio nome sugere, tem a finalidade de “sustentar” as conquistas
obtidas pelo processo arteterapêutico através da inserção em redes de recursos similares na
comunidade.
As pacientes seguiam conscientes do objetivo dessa etapa. Foram verbalmente
questionadas sobre seus desejos: afinal, o que gostariam de fazer nestas últimas sessões?. A
principio era possível observar a timidez e o silêncio, como se dissessem “mas a gente pode
escolher mesmo?”. Pareciam “pedir licença” para colocarem suas vontades. Depois de alguns
minutos assim, concordaram que gostariam de fazer novos passeios fora do hospital, de repetir a
atividade da “caixa de ano novo” e também sugeriram como “festa” de encerramento uma
exposição com seus trabalhos, para mostrar tudo o que foi feito durante nosso processo. Essa
exposição seria então dia 10 de maio de 2008 que, coincidentemente era o dia final de nosso
trabalho e também o dia internacional de atenção aos portadores de Lúpus, época em que a
APALURJ organiza um evento com palestras e com importantes informações sobre a doença.
Fomos então ao Museu do Folclore e depois fizemos atividades nos jardins do Museu da
república, lugar que todas se encantaram quando fizeram a visita à exposição do Nhozinho.
Algumas se emocionavam com as imagens , outras lembravam de histórias do passado e quase
todas se assustavam com a parte mais escura do museu, onde estavam orixás e outras figuras
religiosas.
Após a visita, algumas produziram desenhos outras escreveram algumas palavras
referindo-se, de maneira geral, à importância da arte e da cultura. Esse dia se destaca pela
profunda intimidade das conversas entre elas, da descontração e da leveza das palavras que
diziam.
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fig. 35

Também nesta etapa do trabalho, em uma de nossas conversas, todas concordavam que
o material expressivo com o qual mais se identificavam, tendo como referência os materias
utilizados nas etapas anteriores, era a tinta guache. Deste modo, repetimos essa atividade e
ficamos, juntas, surpreendidas com as imagens “vivas” e coloridas que surgiam e foi possível
observar que neste momento, as pacientes pareciam se preocupar menos com a forma e, de
maneira fluida mergulhavam aquela tinta sobre o papel.

fig. 36

S. surpreendeu-se mais uma vez com seu próprio trabalho, sempre admirada com o que
sua mão “doente” era capaz de fazer. Mais uma vez, o sol apareceu, mas dessa vez dividindo
espaço com a noite.
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fig. 37

Nesta etapa voltamos a construir personagens, em cenas inesquecíveis feitas com muito
humor, e inseridas em situações divertidas. Foram momentos de grandes gargalhadas. Na
conversa final dessa sessão, entretanto, uma das pacientes, V., fica a vontade para falar de sua
solidão e de sua raiva, que segundo ela é “engolida” em alguns momentos da vida.
Imediatamente percebemos a dissonância que existiu entre as cenas hilárias e as lágrimas de V.
ao final da atividade. Contudo, concluem que aquele é um espaço importante, onde se pode rir e
chorar “sem vergonha”. V. nos diz: “aqui eu não me sinto só”.

fig. 38

Talvez o momento mais interessante, em que o processo auto-gestivo apresentou-se de
forma clara, tenha acontecido logo no início desta terceira etapa, quando alguns minutos antes
de uma sessão, a paciente L. levou um saco cheio de pedras dizendo que havia aprendido uma
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vivência. Essa vivência consistia em escolher a pedra que “mais parecesse com você” e
posteriormente conversar sobre essa escolha. L. sugeriu que fizéssemos isso “um dia desses,
quem sabe...”, entretanto o dia foi aquele mesmo.
Ao despejar as pedras sobre uma mesa, houve um enorme silêncio até que duas ou três
pacientes falaram juntas: “ tem uma pedra no meio do caminho”. Foi então proposto, de forma
diferente ao que se esperava inicialmente que cada uma escolhesse a pedra que gostaria de tirar
do seu próprio caminho. Algumas escolheram com cuidado, outras sem pestanejar. Em seguida
escreveram sobre a tal pedra. Das palavras escritas, podemos destacar as seguintes:
“Sempre há uma pedra no meio do caminho. A minha por exemplo não é uma pedra
grande como outrora, difícil de mover ou até escalar. È uma pedra pequena,mas robusta,
fixada lá no meio do meu caminho. Posso chutá-la ou posso ignorá-la, fazer de conta que não
está lá. Na verdade essa pedra representa as minha dificuldades (...) Tenho a pedra do
desânimo, da descrença, do medo. Essa pedra faz parte do meu ser.. mas eu posso moldá-la
para ela não me incomodar tanto. Aos poucos posso fazer pequenas lascas, dando a forma
que representa o meu ser, tanto como se ela fizesse parte de mim própria...” ( E.)
“SAINDO DO MEU CAMINHO”. Está pedra saiu do meu caminho. Tive uma
imagem dela saindo do meu caminho. Tudo de ruim saindo e entrando as coisas boas,
maravilhosas, perfeitas. Como tomasse uma lavagem em minha alma, tirando esta pedra do
meu caminho.”(R.)
“A pedra demora a se quebrar. Fica pequena mais ela continua sendo a pedra: dura.
Brilhante ,fria, áspera, barulhenta,capaz de suportar grandes pesos em cima de si. E para
destruir uma pedreira é preciso milhares de dinamite e sua explosão é ouvida à distância, e a
sua poeira é vista de longe.” (L., diz se lembrar da enorme pedreira que existe perto de sua
casa)
Depois de escreverem fizemos o que L. havia proposto ao inicio da sessão : as pacientes
escolheram a pedra que mais “parecia com elas mesmas”. Perguntávamos, entretanto: seria a
mesma pedra? A mesma já escolhida que estava “no meio do caminho”? Todas olharam
atentamente para as pedras em suas mãos e depois de um certo tempo responderam todas: sim.
A pedra que estava no “meio de seus caminhos” era a que mais parecia com elas, em cor, textura
e tamanho. Terminamos por compreender que suas pedras “no caminho” eram parte delas ou
construídas por elas mesmas.
Nossa última sessão, por sugestão das próprias pacientes foi na casa de uma delas, M.,
que estava saindo de uma cirurgia e ainda incapacitada de ir até o hospital. Nesta sessão
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fizemos então uma nova caixa. Desta vez não de ano novo, mas de despedida. M. orgulhava-se
de sua casa própria, comprada com sacrifício e ficou muito animada com nossa “visita”. Mais
uma vez, elas degustaram com prazer a construção de suas caixas, e desejaram tirar muitas
fotografias daquele momento.

fig. 39
Chegando o dia de nossa exposição as pacientes expressaram a vontade de confeccionar
camisetas para que estivessem “todas iguais” no dia do evento. Na camiseta então estaria
escrito: “eu faço arte”. E logo embaixo: “terapia”. Após uma longa discussão sobre a imagem
que escolheriam, optaram por um desenho de S. na parte de trás da camiseta então, fizeram seus
próprios desenhos com lápis apropriado para tecido.

fig. 40

A exposição então, ocorre no já previsto dia 10 de maio de 2008, no Hall de entrada do
Teatro Noel Rosa, na UERJ. O evento, como todo ano, conta também com palestras sobre vários
aspectos da doença, Na platéia, além de médicos, muitos pacientes portadores de Lúpus que
levam seus familiares e amigos. Nosso trabalho, também se transformou em palestra,
apresentado como a “grande novidade” do evento deste ano. Durante a apresentação as pacientes
participantes deste trabalho, emocionaram-se muito, vibraram entre lágrimas e gargalhadas. E,
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afastando qualquer preocupação minha com a exposição de suas histórias, que obviamente
foram citadas de forma cuidadosa e discreta, sem mencionar seus nomes, se mostravam
claramente orgulhosas cada vez que se identificam com momentos citados na palestra e ficaram
de pé para mostra suas camisetas para a platéia : “eu faço arte... terapia.”

Fig. 41

1.4.6- Resultados

Na semana seguinte ao evento nos reunimos para avaliarmos o trabalho vivenciado. Os
trechos transcritos e destacados a seguir saíram desse encontro assim como da nossa última
sessão na casa de M.

“A doença em si... a gente vê o que ela causa, a gente vive... E por fazer plantão aqui, a gente
vive aquilo todo dia . Eu me limitava à isso: a pessoa está ruim, que pena, vou ajudá-la a
melhorar... A pessoa está boa, que bom, eu também posso ficar...
E era só isso. Com a arteterapia eu percebi que a gente pode fazer outras coisas... Que não nos
limita. Nunca pensei que conseguiria fazer isso tudo que eu fiz! Mas eu consegui.

“A melhor coisa foi eu quando eu estava internada e vocês foram me buscar lá pra fazer a
arteterapia.. Eu fui até o paraíso e depois voltei lá, pra cadeia. E quando voltei as outras
pessoas que estavam internadas me perguntaram: O que houve que você voltou diferente? tá
animada... Tomou um banho de descarrego?”

“Eu acho que todo ser-humano precisa de um tempo, pelo menos uma vez na sua semana, para
a arte. Por que com a arte a gente se descobre também, né? Descobre o que a gente é capaz de
fazer.. .E mostra o que tem dentro da gente..O que a gente está com vontade de expor...Teria
menos stress no mundo.. E menos depressão...”
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Foi muito bom fazer essas coisas fora daqui. Eu aprendi muito...Despertou na gente vontade de
fazer mais essas atividades... Eu amei o pique-nique (na praia)! Nossa...Há quanto tempo eu não
fazia isso! Foi importante aprender a dar essa aliviada em tudo o que a gente fica guardando
aqui dentro...”“.

“Na arteterapia é diferente... Porque aqui a gente joga tudo pro fazer artístico, não joga pro
outro.. A gente transforma... Fez com que voltasse essa coisa: ser importante. Tirar esse tempo
pra gente... Por que a gente acaba ficando muito sobrecarregada pela dor do próximo...”

“Tem coisa que nunca imaginei que conseguiria fazer com essa minha mão, mas eu fiz! Do meu
jeito... Mas fiz!”

“No início a gente fazia muito sol. Lembra? Em todas as atividades... Agora a gente já faz
outras coisas...”
“Porque será?” (nos perguntamos...)
“Acho que o sol agora somos nós”.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste momento vou, enfim, unir os conhecimentos adquiridos nos capítulos anteriores
analisando, em conclusão, as contribuições da arteterapia junto a pacientes portadores de Lúpus
Eritematoso Sintêmico (LES).
Observando a configuração do processo arteterapêutico vivenciado pelas pacientes, pude
perceber o caminhar de um grupo em direção ao conhecimento de si mesmo e de um processo
de transformação revelado por um novo olhar sobre a doença e sobre sua que postura diante de
suas relações com o mundo e consigo mesmas.
Através de suas expressões criativas e da amplificação do material simbólico, parecíamos
acordar a vitalidade abandonada ou adormecida por corpos que acreditavam, basicamente, que
traziam o adoecimento e os limites da doença.
Como voluntárias de uma associação de portadores de lúpus, estavam limitadas a
conseguir remédios e fazer visitas e, embora vivessem muito próximas uma das outras pareciam
conhecer apenas a “faceta hospitalar” de cada uma. A troca vivenciada no processo de nosso
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trabalho revelava novas e infinitas mulheres que elas próprias não conheciam. Desta maneira,
começavam a se identificar pela solidão e dor, mas também pela troca de alegrias e de cores.
Quando, na última fase do trabalho, as pacientes começaram a colocar suas vontades, a
tomar posse de seus anseios expressando o desejo de montar a exposição, de fazer passeios fora
do hospital e de trabalharem com materias expressivos de suas preferências, elas davam indícios
que estão verdadeiramente tornando-se “In-divíduos”, sujeitos desejantes. Assim, o adoecer dá
lugar para a realização pessoal, para vontade de conquista e para o prazer em construir e
produzir.
O sol, observado como figura recorrente, quando amplificado de forma simbólica,
parecia revelar a força, o calor e o brilho, que o dia – a - dia no hospital não possibilitava
enxergar, ou, o brilho que cada uma, por suas histórias pessoais, não conseguia descobrir dentro
de si mesma.
O astro Rei, símbolo máximo de poder e senhor da luz do mundo, como a mitologia
universal comprova, revelava-se para aquelas mulheres como proibição. Desta maneira, a vida
parecia estar sempre “fora” delas mesmas uma vez que a luz solar não deveria participava da
vida de portadores de lúpus.
Visto que esta doença, com disfunção psicossomática é também auto-imune e, portanto,
crônica, ou seja “sem cura”, a perspectiva de futuro daquelas mulheres era restrita a “ficar bem”
o que significava “não morrer”. Entretanto, com a possibilidade do contato com o exercício
criativo e da arte, que se apresentava como instrumento terapêutico, pareciam compreender que
“não morrer” tampouco significava apenas “seguir viva” mas enxergar e sentir em seus dias, a
força da vontade de vida.
Unido a essa vontade, o processo vivenciado parecia possibilitar que a emoção surgisse
não como elemento ativador da doença, mas como processo natural de autoconhecimento e da
aceitação de suas dualidades onde convivem luz e sombra, algo que mora em todos nós não
sendo isto exclusividade dos portadores de lúpus. Afinal, como se sentir vivo ausente de
emoção, de arrebatamento, de grandes e emocionantes alegrias? Emocionar-se nos momentos de
dor profunda ou de alegrias extremas chegava de forma natural como algo pertence a quem vive.
Assim, a arte pareceu despertar a “luz solar” através da abertura de novas possibilidades,
do resgate da auto-estima e do processo de transformação de cada uma, onde se descobriu que a
doença era apenas um dos caminhos possíveis para o encontro com suas energias reprimidas e
apenas uma das facetas de todo um corpo repleto de histórias, sejam elas de vida ou de morte.
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Com o trabalho arteterapêutico, criamos meios de redimensionar suas dificuldades e
desvelar, através do fazer artístico, um novo olhar, mais sensível e vivo sobre a doença, sobre si
mesmas e sobre o mundo, uma vez que passaram a se sentir capazes de criar, produzir, trocar
experiências e vivenciar momentos de harmonia com suas próprias atitudes.
Desta maneira, começaram a observar que o proibido sol não era da mesma forma,
proibido dentro delas mesmas. Foi possível construir um novo olhar para suas histórias e
perceber ao longo do processo, que uma outra espécie de luz foi despertada. Algo com nome de
vitalidade: uma luz que chegou através das cores, da música, do ar fresco e da esperança de
tantas e novas possibilidades...
Deste modo, o processo arteterapêutico integrou à consciência a busca natural, (de
qualquer ser humano) pela luz e por seu “centro solar”. Assim como naturalmente as flores
buscam o sol e erguem-se em sua direção, cada indivíduo, quando em harmonia com seu
interior, busca o brilho e a força do sol que mora em seu próprio peito.
Os trabalhos expostos naquela exposição fizeram parte desse caminhar, onde juntas,
pudemos, paulatinamente, encontrar uma outra possibilidade de sol: a própria arte.
A arte apresentou àquelas mulheres, elas mesmas, revelando que dentro de cada uma
moram os encontros, o afeto, o desejo, a fome, a dor, a sombra, a luz, as escolhas, a poesia...
Mas acima de tudo, dentro delas pode morar a saúde.
Concluímos que para deixamos nosso próprio sol adormecido, não é necessário ser
portador de lúpus, mas estar em desarmonia com nosso universo interno, seja pela doença que
criamos ou pelo simples esquecimento de nós mesmos.
A partir destas descobertas e constatações recomendo para estudos posteriores e
complementares que a pesquisa seja ampliada com um maior número de pacientes, homens e
mulheres, com diferentes faixas etárias, a fim de buscar comprovações estatísticas. Recomendo
ainda um estudo mais aprofundado na busca das relações entre a arteterapia e disfunções
psicossomáticas a partir de uma análise mais ampla do processo de “construção” destas
doenças.
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ANEXO

Entrevista com Dr. Evandro Klumb, reumatologista (UERJ):

Dr. Evandro, o objetivo dessa entrevista, de modo geral, é traçar um perfil mais humano dos
pacientes com lúpus. Algo que a estatística não possa calcular...
Algo que leve em conta a relação médico/paciente e também o seu olhar, observação e todo o
seu tempo de experiência.

1- Se você pudesse traçar um perfil geral dos pacientes com lúpus em relação à
comportamento emocional, atitudes, histórias de vida etc... Qual seria? É possível
encontrar pontos em comum em suas histórias?
R: O lúpus é na verdade um conjunto de condições (manifestações e/ou acometimento de
diversos órgãos) com alta variabilidade entre cada indivíduo e que possui elementos de
susceptibilidade genética relacionada a diferentes genes (estimuladores e supressores). Não há
como reconhecer uma uniformidade absoluta em suas manifestações, mas podemos reconhecer
grandes síndromes, como a de lesões cutâneas, articular, pleural, cardíaco, renal etc.
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Diversos estudos já procuraram caracterizar um perfil psicológico comum às pessoas com LES,
mas esse não foi encontrado. Podemos por outro lado entender que as variações emocionais,
medos, angústias, dúvidas, frustrações, geralmente com algum grau de alteração estética em
mulheres jovens, tende a se manifestar com sentimentos comuns de revolta, negação, sensação
de impotência, etc.
É muito comum que as pessoas com LES, tenham uma certa sensibilidade às variações do meio
ambiente, mormente nos eventos negativos. Entendemos que essa sensibilidade traduz-se por
um desequilíbrio da pessoa e portanto de tudo que a pessoa tem, incluindo perfis imunológicos
próprios.
A meu ver as pessoas acabam por padecer de problemas semelhantes, tornando-as de alguma
forma um pouco parecidas.
2-Lúpus e depressão. É possível determinar o que vem primeiro?
Nem todo mundo com LES tem depressão, mas essa pode ser uma das fases do adoecimento
para uma determinada pessoa. O desânimo, fadiga e cansaço que a doença determina associada
muitas vezes a anemia, medo e preocupação com a sua própria evolução e capacidade
laborativa, podem sugerir haver depressão, mas que não é exatamente a mesma coisa.
3-Por que a doença atinge mais mulheres? Há alguma relação com hormônio?
Definitivamente, o estrogênio participa da ativação das células que produzem os autoanticorpos.
Do ponto de vista prático é comum haver melhora substancial dos sintomas quando o hormônio
externo é suspenso. Ao mesmo tempo, as mulheres com LES não tem diferente fertilidade ou
libido.
4- É possível determinar a causa do lúpus? Como andam as pesquisas em relação a
isso?
O conceito mais aceito é da dependência de múltiplos genes que interagindo criam um ambiente
de susceptibilidade específica para algumas formas de apresentação de doença. Os eventos
celulares envolvidos são múltiplos e com base nesses avanços têm sido descobertos diversos
novos agentes para tratamento como os anticorpos monoclonais, as proteínas de fusão
anticitocinas, etc
5- O tratamento com corticóide pode influenciar na depressão?
Certamente, um dos efeitos adversos relacionados a esses medicamentos é a depressão, mas ela
ocorre geralmente com doses altas (50 – 80 mg/dia). Por outro lado, é mais comum a ansiedade
e agitação com o medicamento.
6- Em geral, como fica a relação das portadoras de lúpus com sexo? A doença ou o
tratamento interfere no apetite sexual?
À semelhança de outras doenças crônicas, nas fases de maior adoecimento, há uma marcante
redução da libido. Por outro lado, em nosso levantamento, com 205 mulheres com LES, o
número total de parceiros/vida foi semelhante ao de mulheres com a mesma faixa etária e nível
social.
7- De uma forma geral, há dificuldade de assumir a doença assim que ela é
descoberta? Digo no sentido das pacientes passarem uma imagem de coragem, de
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determinação ou de “vai passar” ou “isso não está acontecendo comigo...” De que
forma isso pode atrapalhar o tratamento...?
É freqüente tanto para o LES, como em várias outras doenças, que a pessoa reaja inicialmente
com a negação, seguida da revolta, depressão, aceitação e finalmente enfrentamento.
8- O lúpus apresenta muitos sintomas. Como diagnosticá-lo?
O diagnóstico depende do reconhecimento de uma série de sinais e sintomas que ocorrem em
conjunto ou separadamente. Alguns são totalmente inspecíficos como cansaço excessivo,
desânimo opu dor nas articulações. Outros muito específicos como algumas das lesões de pele,
pericardite, lesão renal ou algumas alterações laboratoriais.
9- Como é a gravidez para mulheres com lúpus? É possível? Lúpus é hereditário? Em
geral, como é essa experiência para elas?
A gravidez nas formas sistêmicas da doença é sempre de alto risco, mais pelo risco de perda do
feto do que pelo risco para a mãe. Existe sim um grau de hereditariedade, mas menos que 3%
das mulheres com LES terão um filho com LES e ao mesmo tempo, a doença pode ser
absolutamente leve e benigna, sem que cause muitos transtornos. A gestação já foi proibida para
mulheres com LES até há cerca de 20 anos, por essa razão ainda existe um certo temor de
engravidar, que deve ser sempre planejada.
10- Qual é o tipo de lúpus mais comum nas mulheres? E em homens? Em que idade?
O sistêmico leve é a forma mais comum, onde ocorrem alterações na pele e nas articulações.
Nos homens é o mesmo, mas talvez nesses seja um pouco mais grave em média. A idade de
maior risco é a idade na qual são mais altos os níveis de estrogênio (mulher fértil).
11- Há quanto tempo você, como médico, atende aquelas mulheres (da arteterapia), em
média?
Entre 5 e 19 anos, dependendo de cada uma. A Luciana, eu não acompanho pessoalmente, mas a
conheço do ambulatório.
12- Tendo em vista as sete mulheres com as quais trabalhei na arteterapia, que
características médicas elas teriam em comum, (caso exista)?
Quase todas tem ou tiveram doenças graves (muito mais grave do que a média das pessoas com
LES). Quase todas com acometimento de órgãos nobres (rins, pulmões, vascular, associação
com trombose).
13- Como fica a vaidade das mulheres quando a doença prejudica a estética,
considerado o LES cutâneo?
É um desastre. Altera gravemente a auto estima. Há preconceito pelo aspecto que sugere ser
contagioso.
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14- Como você, que acompanha a vida daquelas mulheres há tanto tempo, viu o
processo da arteterapia? Considerando os aspectos físicos e emocionais, o que pôde
perceber?
O resultado foi esplêndido. Houve marcante mudança no brilho do olhar dessas mulheres.
Houve uma franca percepção de auto valorização e percepção de suas potencialidades. Acho
que todas ganharam fortemente em auto estima.
15- Quais são os momentos, na sua experiência, que a doença se mostra realmente
psicossomática? Como o emocional influencia na ativação da doença?
Não diria psicossomática, mas sim que sofre influência da “psiqué”. A doença que é autoimune,
parece sofrer ativação em muitas das vezes que há um grande impacto emocional.

16- Teria algum caso pra contar com relação a problemas emocionais que levaram a
ativação da doença? Algum caso interessante que você lembre...?
São muitos, mas o risco é sempre de minimizar a complexidade dos mecanismos imunológicos
envolvidos na produção dos auto anticorpos e toda a rede de hiperprodução de citocinas,
apresentação alterada de auto antígenos, não eliminação dos clones de linfócitos B auto reativos
etc.
Está claro que o desequilíbrio (emocional) do indivíduo participa da ativação clínica da doença,
mas muitas vezes é a soma de distúrbios emocionais, psicológicos, intelectuais, ambientais,
financeiros, familiares, sociais, sexuais e diria que até metafísicos que acabam pesando em
diferentes intensidades e precipitando o desequilíbrio imune. Lembro bem do caso de um rapaz
que apesar de previamente ter apresentado uma doença agressiva com envolvimento renal sério,
limítrofe de submeter-se a hemodiálise e ter ficado totalmente inchado, vinha muito bem com
remissão completa de sua doença. Em um determinado dia, ele que era marceneiro, havia
preparado uma grande encomenda e saíra de sua caso em uma Kombi para a entrega dos móveis.
Não levava consigo nota fiscal, já que havia certo grau de informalidade em sua pequena
marcenaria. Estava só, na avenida Brasil, com horário apertado e prazo máximo para a entrega
vencido, precisando do dinheiro, pois a mulher estava esperando o quarto filho, com trânsito
engarrafado. Tudo na sua melhor forma, quando no meio do engarrafamento, a Kombi quebra e
não era só, era uma área de mais risco de assalto, e tudo á vista na Kombi. Sol à pino, nenhuma
ferramenta e para que se de mecânica ela nada sabia, mas abriu o caput, pelo menos para
caracterizar que tinha enguiçado. Que saia justa e sol á pino, sem foto protetor. Bem, o José
aquele dia teve tudo que tinha direito em caráter de estresse e dito e feito, duas semanas depois:
voltou para o hospital, foi internado, ficou no limite mais uma vez de entrar em diálise, e se não
bastasse todo o estresse, ainda levou a maior bronca de seu médico!
Lembro também do caso de uma moça que depois de ter passado por toda a gravidade de uma
doença que chegou a levá-la para hemodiálise, estava bem após 5 anos que havia recebido um
transplante renal. Estava trabalhando, contente, criando a sua filha em condições melhores que
as que havia tido quando criança, pois vinha do interior do ceará, terra da qual que tinha boas
lembranças, mas também muitas de sede e fome. Aos 14 havia engravidado por pura ignorância
e levou a gestação toda sozinha, pois tanto o namorado, como o pai não admitiam o fato. A mãe
ajudou, mas foi duro. Parou a escola e foi trabalhar. Veio para ao Rio de Janeiro e depois de
alguns anos, desenvolveu o lúpus que também não foi dos leves, mas mais uma vez deu certo e
ela seguia em frente. Tudo que ela projetava para si, era aproveitar a nova oportunidade com um
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rim novinho funcionando, podendo trabalhar e criar a menina que já havia ficado tão
desamparada durante a fase dura da doença. Mas estava tudo dando certo e com a filha, tudo ia
ser diferente. Não seriam tantos os problemas pelos quais ela havia passado. Terça feira pela
manhã a filha mostra o exame para a mãe e diz: não sei como aconteceu, não era para eu ter
engravidado. A doença veio firme e forte, apesar de todos os imunossupressores que estava
usando. Por sorte logo tudo se arrumou e a doença voltou a esfriar.
Lembro de muitos que por percepção de pressão seja profissional, emocional, ou de seu próprio
eu se rompe o equilíbrio e a doença renasce com mais dor, manchas e tudo o mais.
17- Qual a relação dos lúpicos com o sol? Por que o sol é proibido? O que ele provoca?
O sol é um dos fatores ambientais que mais desencadeia atividade da doença e isto está
relacionado dentre outros fatores à exteriorização de algumas proteínas do núcleo celular para a
superfície da célula, permitindo a ligação de auto anticorpos. Nem todas as pessoas com LES
tem sensibilidade exacerbada à exposição solar, mas essa está presente na grande maioria, razão
pela qual a recomendação é universal.
18- Qual a reação dos pacientes quando percebem, por exemplo, que não podem mais
ir à praia?
È o viver com limitações. É mais ou menos como percebermos que em algum momento não
mais teremos férias de 3 meses, ou quando temos filhos, que para sempre eles dependerão de
alguma forma da gente, ou ainda quando se está sem dinheiro, temos que aprender a viver sem
acesso a tudo que outros podem.
19- Algum caso interessante sobre ativação da doença por conta do sol?
A moça da pedra, a moça da carteira de motorista, o próprio cara da Kombi. A da pedra estava
de férias com uma primas, em Caxambu, no inverno. Antes de assumirem as atividades deo dia,
se reuniam em uma pedra na beira do rio, às 6:00 horas, tudo gelado, para “esquentar sol”, como
jacaré na beira do rio. Não passava pela cabeça que naquele frio, um papo ingênuo com as
primas, às 6:00 h, o sol pudesse fazer tanto mal. Foram 15 dias ótimos,mm e quanta conversa
fora foi jogada na beira daquele rio. Duas semanas depois, hospital, inchação por toda parte e a
sentença: insuficiência renal por reativação do LES: hemodiálise.
A da carteira de motorista ficou na sombra de uma amendoeira e com foto protetor. Mas era
verão, o calor enorme, o estresse da prova de motorista e três horas seguidas de tensão. A soma
foi nefasta: a doença que vinha calma havia dois anos, voltou em dez dias, e nem na prova deu
para passar.
20- Como você tem visto o trabalho da APALURJ em relação aos pacientes com lúpus?
E como é a saúde das voluntárias que lá trabalham?
A APALURJ é um espetáculo de humanidade. Gente que expressa amor infinito às pessoas.
Gente que é do bem, pelo bem, para o bem. As meninas como carinhosamente as chamamos são
maravilhosas e contribuem muito para esclarecer, providenciar remédios, apoiar as mais tristes e
necessitadas, visitar as que foram internadas. A minha impressão, contudo, é que elas ajudam
muito, mas recebem tanto ou mais da própria chance de ajudar.
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21- De que forma, você acha, que trabalhos terapêuticos podem ajudar no tratamento
de pessoas com doenças auto-imunes?
Todas as formas de apoio à pessoa são muito bem- vindas. O crescimento de cada um é infinito.
O homem é múltiplo e as abordagens, devem a meu ver, atingir as diferentes facetas do próprio
ser humano. O desenvolvimento via arte permite re-estruturações não focadas pela atenção
médica convencional.
22- No seu ponto de vista, qual a importância da boa relação entre médicos e pacientes
com uma doença como essa, que pode prejudicar estética, parte emocional e parte
física?
È o primeiro e mais fundamental instrumento de trabalho comum: médico e paciente. Condição
sine qua non da proposta de cuidar da pessoa que adoece.

23- Qual a maior queixa dos pacientes em relação ao tratamento?
Medo do porvir, medo de receber imposições restritivas à vida, restrições para o trabalho, auto
sustento, uso permanente de muitos remédios, exames etc.

24- Lúpus ainda é uma doença pouco divulgada?
Sem dúvida. Poucas são as pessoas que conhecem a doença ou melhor que entendem que
desequilíbrio é esse, que pode inclusive desaparecer por completo (ainda que com potencial de
retornar).

