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RESUMO
A proposta deste estudo é investigar de que maneira estratégias arteterapêuticas em
grupos de mulheres idosas asiladas são capazes de promover saúde, vínculos
afetivos e sociais. Busca também pesquisar se o desenvolvimento da criatividade e
habilidades expressivas, seguido do compartilhamento das experiências vivenciadas
no relacionamento interpessoal do grupo poderá ser gerador de saúde. Este estudo
exploratório parte do pressuposto que a arteterapia em grupo favorece o
desenvolvimento da autonomia possível a cada uma das participantes.

Palavras-chave: Arteterapia – ciclos – mulheres idosas asiladas – grupo.

ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate whether strategies of therapeutic arts in
groups of institutionalized elderly women are able to promote health, social and
emotional bonds. Research if the development of creativity and expressive skills,
followed by the sharing of experiences and interpersonal relationship proposed is
generating health. This exploratory study assumes that the art therapy group is the
facilitator in the perspective of possible autonomy to each of the participants.

Keywords: Art Therapy - cycles - wise old women - re-enchantment.
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APRESENTAÇÃO

Lembro-me

da

arte fazendo

parte

da

minha

vida

desde

sempre.

Acompanhava minha mãe em reuniões mensais com as cunhadas, lanchinhos,
tricôs, pinturas em tela, pinturas em porcelana, crochê, livro e missas... Sapatinhos,
mantas, artesanatos misturavam-se a novas receitas, falatórios, risadas.
Minha sacola era arte pura, papeis e lápis de cor. Este era meu universo,
onde eu caminhava e criava um mundo super colorido.
Aprendi crochê, bordado, tricô, flauta doce, canto coral e desenhava,
desenhava muito... Descobri na adolescência que arte era coragem, coragem de
enfrentar todos os conceitos e se expressar, a arte era a porta que se abria para o
mundo, para o meu mundo de possibilidades.
A arte era a grande revelação em minha vida, o meio por onde eu melhor
trafegava. Através da pintura, meu ser imprimia sua identidade, em minhas telas
falava sobre o meu silêncio.
Em 1985-1990 cursei Comunicação Visual – Escola de Belas Artes – UFRJ.
Descobri várias modalidades de artes e conclui com o trabalho final “Poesia-Cartaz –
Bagagem”, cores e formas traduzindo a poesia de Adélia Prado. Estudar a psicologia
das cores foi fascinante e o primeiro contato com o campo analítico.
Após a formação, em paralelo a vida doméstica e o trabalho burocrático, a
pintura a óleo era o meu mais usual suporte para auto expressão. Entremeando
algumas exposições coletivas e individuais em minha cidade natal, Niterói.
Em 2005, em estado meditativo, entrei em contato com as Mandalas, e criei
um grupo vivencial: “Mandalas de Luz”, momento de estudo, meditação e partilha.
Descobri os efeitos da “Mandalaterapia” em minha vida particular. E quis entender
melhor a função da arte no desenvolvimento sensorial e estrutural do ser.
Desde as cantigas de roda, aos círculos das comunidades cristãs, as rodas
de mães amamentando seus bebês no Campo de São Bento, o grupo de
consciência corporal, o grupo da pós-graduação, a roda nos terreiros da umbanda,
um fio tece minha vida com a certeza da força que emana dos círculos sagrados:
união, nutrição, troca, força, ritual e apoio.

Ao ouvir sobre Arteterapia, achei o caminho que estava procurando, uma
forma de facilitar o outro através da arte. Em 2011, cheguei a POMAR e encontrei
nos mestres e amigos mais um círculo sagrado, lugar de crescimento e nutrição.
A partir daqui, pretendo multiplicar novos círculos. A fascinação de unir
pessoas em grupo para facilitar o resgate de suas próprias ferramentas criativas,
trazer à tona o que é preciso através da arte e acolher tudo que emergir ganhou
legitimidade.
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INTRODUÇÃO

O caminho da individuação revela-se como uma caixa de conteúdos diversos
a serem presenteados e partilhados. A arte constela um campo de possibilidades. A
arteterapia em grupos é a imagem do círculo sagrado no setting terapêutico. A
finalidade é favorecer vínculos afetivos capazes de propiciar o desbloqueio da
criatividade em produções expressivas. O grupo terapêutico é o fio condutor de
compartilhamento de imagens, ideias, possibilidades de uma relação afetiva e de
confiança. À medida que produzem imagens, através de diversos materiais e
atividades expressivas, o grupo compartilha ideias e o campo simbólico constelado
aponta pistas, identificadas como representações arquetípicas que são ampliadas de
várias formas facilitando o desenvolvimento pessoal e grupal.
O grupo de mulheres asiladas é formado por idosas que vieram de grupos
distintos que neste momento da vida foram desfeitos, e de alguma maneira elas não
mais se adequam à rotina da família. A perda dos laços afetivos acontece com a
aposentadoria, com o crescimento e emancipação dos filhos, com a perda do
companheiro e dos amigos que aos poucos se vão. O quadro de exclusão,
abandono, perda de memória, depressão, doença e solidão é o retrato mais comum
ao chegarem às residências de longa permanência. O isolamento reduz as
possibilidades de atividades e a motivação. O desafio da arteterapia diante destas
mulheres é trazer o reencantamento à vida, fazer com que o seu agrupamento
possa ser ressignificado, e transformando-o num grupo capaz de desenvolver a
criatividade e laços afetivos. Assim como todos os ciclos da vida, este é um
momento a ser experenciado, vivido com arte.

Através da música, o teatro,

expressão verbal, a dança, os trabalhos manuais estiveram presentes em suas vidas
seja de maneira ativa ou passiva. O grupo arteterapêutico promove novos contatos
com as artes, trazendo memória, novas habilidades e aproveitamento de suas
capacidades latentes. O setting arteterapêutico possibilita reunir idosas em
condições semelhantes, colocadas aleatoriamente em um asilo, devolvendo-lhes o
sentido de pertencimento, já que estão “no mesmo barco”, este é um dos desafios
do arteterapeuta.
A longevidade proporciona um esvaziamento dos grupos familiares, com as
perdas de seus componentes por doenças limitadoras ou morte, assim a tendência é
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o idoso isolar-se sentir-se solitário. O ônus da velhice é ver os amigos partindo, e
essa realidade favorece a solidão e a depressão. O isolamento reduz as
possibilidades criativas, a qualidade de vida, a autonomia, que em contrapartida são
instrumentos para evitar uma vida monótona. Esperar pela morte sem utilizar cada
momento sagrado de vida, é uma realidade vista com frequência diante do
envelhecimento. Sem negligenciar os cuidados naturais que o envelhecimento
requer, respeitando os limites e as capacidades que o indivíduo ainda possui para
construir

a

sua

possível

independência.

Peneirar

vivências,

sabedoria

e

conhecimento de quem muito ainda poderá contribuir para a sociedade, suavizando
o peso da velhice na sociedade, transformando-a em algo de valor, a ser
cuidadosamente amparada. Na realidade das mulheres asiladas, muitas delas
tiveram contato com a arte de alguma maneira.
O presente estudo foi desenvolvido a partir do questionamento: De que
maneira o grupo arteterapêutico pode contribuir para o encontro de estratégias
favoráveis no caminho da individuação, preparando mulheres idosas asiladas para
descobrir e expandir suas potencialidades, tornando este ciclo vital mais saudável e
menos solitário?
Através desta pesquisa buscou-se conhecer melhor algumas das questões
que envolvem o envelhecimento, encontrando ‘pistas’ de ferramentas individuais que
possam ajudar na construção de uma vida saudável e produtiva. Buscou confirmar
que a força energética da intenção como centro do círculo sagrado pode promover
vínculos afetivos e sociais. Procurou conhecer as capacidades sensoriais e
habilidades promovidas através do compartilhamento, e que poderão ser aprendidas
e desenvolvidas nos grupos arteterapêuticos. Pesquisou a força de um grupo
arteterapeutico no resgate do feminino e da auto estima para ressignificar a vida
neste ‘ciclo final’, onde a entrega e o desânimo diante desta etapa da vida
desestimula a criatividade.
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa. O estudo foi dividido em
quatro etapas. Na primeira, foi feito um levantamento teórico dos conceitos da
Arteterapia com abordagem Junguiana, definição e métodos. A segunda etapa
descreve alguns conceitos da psicologia Analítica, individuação, arquétipos,
símbolos e sombra. A terceira etapa baseia-se em pesquisas relacionadas à terceira
idade, a velhice, estudos referentes às capacidades laborativas e criativas neste
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momento da vida, e a realidade das mulheres asiladas. A última etapa foi destinada
à elaboração das conclusões e recomendações sobre o tema.
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CAPÍTULO I - ARTETERAPIA

Imagem 1 – Luz e sombra, a lua plena.

Disponível em: http://alopeciaareatabrasil.files.wordpress.com/2010/10/ciclos.jpg
Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.

Fernando Pessoa

A arte está presente na trajetória pessoal e social do ser humano, desde a
chamada pré-história, onde encontramos registros da arte rupestre do homem
primitivo. Através das expressões artísticas, em suas mais variadas formas,
manifesta conteúdos simbólicos que emergem do inconsciente. O arteterapeuta
poderá auxiliar o paciente a identificar, ampliar e transformar estes símbolos
utilizando-se da produção imagética. As situações que impedem o indivíduo de
expressar-se

criativamente

e

progredir

em

sua

vida

são

enfrentadas

e

ressignificadas através da expressão pessoal e do diálogo com as imagens
produzidas. A criatividade é desbloqueada e estimulada nas sessões de arteterapia.
Produzir arte desenvolve as potencialidades criativas e amplia campos emocionais e
intelectuais.
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Este capítulo destina-se a apresentar definições, metas e estratégias da
arteterapia com abordagem Junguiana.
[...] Jung foi o primeiro a utilizar a expressão artística em consultório. Para
ele, a simbolização do inconsciente individual e do coletivo ocorre na arte.
[...] Priorizava a expressão artística e a verbal como componentes de cura.
Jung afirmou que a criatividade tem uma função psíquica natural,
estruturante, e não é sublimação de instintos sexuais como acreditava
Freud. Segundo Jung a energia psíquica não muda de objeto enquanto não
se transforma. Postulou que todos possuem disposições inatas para a
configuração de imagens e ideias análogas, às quais denominou de
arquétipos que surgem nos sonhos e trabalhos artísticos, ajudando na
compreensão do comportamento individual. A atividade plástica e a
criatividade, para Jung, são funções psíquicas inatas que contribuem com a
1
evolução da personalidade e com a estruturação do pensamento.

1.1 DEFINIÇÃO
A Arteterapia é definida pela American Art Therapy Association (AATA),
fundada em 1969, como profissão assistencial ao ser humano que oferece
oportunidades de exploração de problemas e de potencialidades pessoais por meio
da expressão verbal e não verbal e do desenvolvimento de recursos físicos,
cognitivos e emocionais, além da aprendizagem de habilidades, por meio de
experiências terapêuticas com linguagens artísticas variadas.
Em 31 de janeiro de 2013, aqui no Brasil, a profissão foi regulamentada,
conforme publicado no site da CBO – Código Brasileiro de Ocupações do Ministério
do Trabalho, a inclusão da profissão sob o título 2263-10 – Arteterapeuta, no grupo
dos profissionais das terapias criativas e equoterapicas. Em sua descrição sumária
descreve que os arteterapeutas:
[...] realizam atendimento terapêutico em pacientes, clientes e praticantes
utilizando programas, métodos e técnicas específicas de arteterapia,
musicoterapia e equoterapia. Atuam na orientação de pacientes, clientes,
praticantes, familiares e cuidadores. Desenvolvem programas de
prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Exercem atividades
técnica-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos
2
específicos, organização e participação em eventos científicos .

A arteterapia é o uso da arte como base no processo terapêutico. Utiliza
diversas modalidades expressivas tais como: pintura, desenho, tecelagem,
expressão corporal, criação de personagens, contação de histórias, música e teatro,
entre outras possibilidades. Configurando de forma espontânea ou através de um
1
2

Disponível em: www.ubaat.org acessado em 06/05/2013
Disponível em: www.mtecbo.gov.br - Acessado em: 15/03/2013
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estimulo gerador uma produção simbólica, nas mais variadas possibilidades
plásticas, considerando suas cores, formas e volumes.
Estas produções expressarão e configurarão níveis inconscientes e
profundos da psique, delineando um documentário que permitirá o
confronto, no nível da consciência, destas informações, propiciando
insights, transformação a expansão da estrutura psíquica em movimento em
direção a um novo self. (CHENDO, 2009, p. 62)

Em arteterapia com abordagem Junguiana, o paciente é estimulado a
expressar-se artisticamente compondo uma produção imagética sobre um símbolo
muitas vezes e através de diversas formas de expressão e materiais plásticos,
segundo Nachmanovitch (1993, p. 165) a cada momento uma solução é proposta:
“Não existe um processo criativo. São muitos os processos criativos, com muitas
camadas, muitos níveis de envolvimento e propósito”.
Quando se fala em arteterapia, segundo Philippini (2008, p. 13), é importante
entender a Arte como Processo Expressivo, sem vinculações a ordem estética ou à
qualquer escola artística.
1.2 MÉTODO
No

processo

Arteterapêutico

com

abordagem

Junguiana,

o

espaço

terapêutico necessita ter privacidade, uma atmosfera descontraída, e oferecer
segurança e receptividade. De acordo com Philippini (2008), para que a energia
psíquica manifeste-se concretamente através das mais variadas produções
expressivas, deve-se cuidar dos materiais escolhidos, verificar a adequação do
setting terapêutico e a forma com que o arteterapeuta recepciona o cliente
proporcionando que a cada transformação dos materiais obtenha-se também
transformações no nível psíquico.
Neste contexto, o local utilizado para as sessões de arteterapia reproduz um
‘espaço sagrado’, um território seguro protegido das interferências externas. O
setting terapêutico é um local de produções artísticas com a finalidade de despertar
as potencialidades adormecidas, desbloquear a criatividade, desvelar sentimentos,
ampliar a revelação de conteúdos simbólicos provenientes do inconsciente. O setting
na arteterapia é “[...] Um TEMENOS onde é possível criar e recriar o tempo, tal qual
queira KAIRÓS. Resgatando e construindo fontes de proteção e nutrição psíquica.”
(PHILIPPINI, 2008, p. 45).
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O processo arteterapêutico favorece a Individuação. Esta trajetória é
registrada através da produção plástica. Ao criar imagens, o paciente expressa seus
sentimentos,

conhecimentos

e

emoções,

através

de

símbolos

vindos

do

inconsciente. Estes serão ampliados em múltiplas possibilidades expressivas. Ao
serem constelados e materializados através de uma atividade expressiva, estes
símbolos “[...] poderão vir através do material onírico ou expressar-se pelo ritmo
metabólico e pelas disfunções corporais, poderão aparecer em imagens mentais na
meditação ou visualização ou ainda traduzir-se em eventos sincronísticos.”
(PHILIPPINI, 2008, p. 19).
De acordo com Philippini (2008), o caminho da individuação é único e sua
finalidade é propiciar a uma pessoa tornar-se mantém inteira diante das pressões
externas, integrando possibilidades e talentos às feridas e faltas psíquicas. “Jung
usou o termo individuação para falar sobre o desenvolvimento psicológico, que
define como o processo de tornar-se uma personalidade unificada, mas também
única, um indivíduo, uma pessoa indivisa e integrada.” (STEIN, 2012, p. 156).
Neste contexto desbloquear e desenvolver a criatividade visa reintegrar o ser
ao seu próprio viver. Ao criar, dá forma a alguma coisa, ordenando e transformando
e ao fazê-lo atua sobre o que produz e comunica-se com o mundo através deste
fazer.
Toda forma é forma de comunicação ao mesmo tempo em que forma de
realização. Ela corresponde, ainda, a aspectos expressivos um
desenvolvimento interior na pessoa, refletindo processos de crescimento e
de maturação cujos níveis integrativos consideremos indispensáveis para a
realização das potencialidades criativas. Aos processos de maturação se
vinculam, por sua vez, a espontaneidade e a liberdade no criar.
(OSTROWER, 2012, p. 5 - 6)

No processo criativo, o ser traz imagens internas e as transforma,
reconhecendo-se através das imagens concebidas. Ao utilizar cada expressão
artística, é convidado a criar livremente, utilizando diversos materiais dando forma a
algo novo. Relacionando-se com os estímulos externos e internos, dialoga com os
materiais, dando ordem, forma e significado. O processo é impulsionado por uma
motivação interna que contém intensidade psíquica – tensão. Esta tensão, vista
como conflito emocional, é condição para o crescimento.
Imagens, textos, contos, músicas podem servir de ponte para a criatividade
bloqueada ou até mesmo de mobilizadores de emoções contidas no inconsciente.
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Esses estímulos geradores possuem campos simbólicos e arquétipos pertencentes
ao inconsciente coletivo.
Assim, um símbolo, em dado momento, é a imagem-guia que unirá o
inconsciente à consciência e, com esta mediação, através do
desenvolvimento do trabalho com possibilidades imagéticas, a
transformação será facilitada e ativada [...] o espectro destes materiais
expressivos abrange inúmeras possibilidades, pois procura atender à
singularidade de quem cria, funcionando como instrumento para estimular a
criatividade e, posteriormente, desbloquear e trazer à consciência
informações guardadas na sombra. (PHILIPPINI, 2008, p. 19)

Diante da identificação do símbolo, o cliente e o arteterapeuta encontram o
mapa do tesouro para o caminho da individuação. Um símbolo é uma imagem de
poder, com uma gama de significados. O próximo passo desta trajetória é ampliar
este símbolo, utilizando variadas produções artísticas, em suas diversas
modalidades expressivas, realizadas com diversas possibilidades de técnicas e
materiais, com a finalidade de torná-lo consciente. As percepções sensoriais diante
da produção artística, quando observadas, podem ajudar a aprofundar a
compreensão deste processo.
A ampliação simbólica tem o propósito de aumentar a possibilidade de
compreensão do significado de um símbolo. No processo arteterapêutico,
abrangerá um conjunto de procedimentos expressivos e plásticos, cuja meta
é facilitar a apreensão do símbolo pela consciência. Este conjunto de
estratégias poderá compreender a utilização de uma multiplicidade de
modalidades expressivas ou, às vezes, o aprofundamento de uma só
modalidade, que vai se intensificando a medida que o cliente consegue
explorar com mais facilidade suas possibilidades expressivas através deste
determinado material plástico. (PHILIPPINI, 2008, p.23)

1.3 MATERIAIS
A produção imagética possibilita a utilização de diversos materiais e para que
o indivíduo possa expressar-se livremente, é importante que o paciente encontre no
setting terapêutico uma grande variedade de materiais. Produzir expressivamente
para desvelar potencialidades criativas pode ser uma das metas da psicoterapia
junguiana. É importante “[...] favorecer o desenvolvimento das “sementes criativas”
inerentes ao indivíduo doente. E é justamente em atividades feitas com as mãos
que, com bastante frequência, se revela a vida dessas “sementes criativas” [...]”
(SILVEIRA, 1981, p. 102).
De acordo com Ostrower (2012), ao estabelecer o processo criativo, o
individuo mobiliza-se. Através do formar, ordena os conteúdos psíquicos. A
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criatividade se reabastece nos processos desencadeados, provocando uma
renovação crescente do potencial criador. O homem comunica-se através da
materialização, da forma. Através da imaginação o ser criativo materializa seus
contextos e a imaginação tem linguagem única e específica para cada materialidade.
Ao transformar a matéria, o ser se transforma, sua ação impregna-se de emoção e
sentimento, dando forma simbólica á materialidade. A matéria transformada está
impregnada de significações. Ao dialogar com a sua própria produção, estará diante
de suas ações, sua marca, e move-se pelas suas questões. Lembrando que cada
ação criativa contém suas experiências culturais, sociais e psíquicas.
A utilização, escolha e adaptação dos materiais está diretamente ligada com a
faixa etária e a diversidade dos casos. Cabe ao arteterapeuta avaliar qual o material
e linguagem artística usar. Cada material usado, forma, cor e expressão tem uma
propriedade terapêutica indicada para determinada situação terapêutica.
[...] a Arteterapia pode fornecer suportes adequados para que a energia
psíquica torne os símbolos visíveis em criações diversas, favorecendo a
estruturação e a expansão da personalidade. O renascimento simbólico se
configura através da força curativa da arte onde a técnica não sobrepuja o
vivencial, mas funciona como um veículo de resgate do Ser Criativo, mais
fluido na expressão de sua subjetividade. (DINIZ apud PHILIPPINI, 2009, p.
9).

Observar como cada materialidade age no processo criativo do paciente,
sugere ao arteterapeuta pistas a serem desveladas e ampliadas:
Cada materialidade abrange de início certas possibilidades de ação e outras
tantas impossibilidades. Se as vemos como limitadoras para o curso criador,
devem ser reconhecidas também como orientadoras. Pois dentro das
delimitações, através delas, é que surgem sugestões para se prosseguir um
trabalho e mesmo para se amplia-lo em direções novas. De fato, só na
medida em que o homem admita e respeite os determinantes da matéria
com que lida como essência de um ser, poderá seu espirito criar asas e
levantar voo, indagar o desconhecido. (OSTROWER, 2012, p. 3)

Devolver ao individuo o poder criativo requer coragem,
“[...] coragem que gera liberdade de expressão e sustenta a autonomia
criativa. Em cada configuração, a possibilidade de revelações,
reconhecimentos e resgates, indicações para rotas de reconstrução e
transformação.” (PHILIPPINI, 2008, p. 9).

1.4 LINGUAGENS EXPRESSIVAS
De acordo com Philippini (2009, p.17,) no setting arteterapêutico várias
imagens podem ser produzidas a partir de um mesmo símbolo, recorrente,
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identificado como imagem geradora de uma série de outras imagens.

Esta

abordagem é denominada AMPLIFICAÇÃO SIMBÓLICA:
O processo de amplificação simbólica bem desenvolvido integra linguagens
plásticas e materiais expressivos diversos. [...] alguma linguagens e
materiais estarão a serviço do desbloqueio, liberação de conteúdos
inconscientes e fluência do processo criativo.” (PHILIPPINI, 2009, p. 17 –
18)

A escolha da linguagem expressiva a ser utilizada depende do caso e o
momento do indivíduo, pois, cada uma delas tem uma propriedade específica e é
utilizada como estratégia terapêutica. Por isso, observar o momento e o processo do
paciente diante de determinada linguagem e aplicá-las devidamente, são quesitos
importantes para desbloquear e fazer fluir a criatividade através da produção
imagética.
1.4.1 Colagem
Imagem 2 - Técnica Mista

Acervo pessoal da autora

Garimpar

e

colar

imagens

pode

facilitar

os

inícios

de

processos

arteterapêuticos, pois neste momento as possibilidades do indivíduo se expressar
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estão de certa forma inibidas pelas barreiras iniciais, baseadas nas crenças de que
não sabem desenhar, pintar e de terem tido contato com a produção artística
somente no Jardim de Infância. “A colagem como estratégia expressiva é
fundamental em Arteterapia. É uma técnica operacionalmente simples, de custo
reduzido, e eventualmente sedutora em suas múltiplas possibilidades plásticas.”
(PHILIPPINI, 2009, p. 22).
Combinar diversos materiais para a colagem também pode enriquecer estas
experimentações. “As colagens nos dão pistas simbólicas, muitas vezes presentes
desde o princípio, uma vez decifradas elucidam pontos importantes do percurso
terapêutico.” (PHILIPPINI, 2009, p. 24).
1.4.2 Fotografia
Imagem 3 - Registrando o momento

Acervo pessoal da autora
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“Fotografia e suas reproduções são registros, arquivos, pistas, partes,
fragmentos de um ‘dicionário de emoções’ com verbetes e ícones afetivos para nos
indicar as trilhas; expressar e reviver afetos.” (PHILIPPINI, 2009, p. 30).
Desta forma, a fotografia é capaz de resgatar memórias e também restaurar
os dados bibliográficos, reconstruindo a ‘linha da vida’. Os momentos registrados
ganham vida e podem ser reformatados com interferências. Para esta técnica,
melhor usar uma fotocopia da fotografia, para não danificar a original.
1.4.3 Pintura
Imagem 4 - De onde Nasce Minha Criatividade

Acervo pessoal da autora

A pintura propicia uma liberdade criativa e intensa mobilização emocional.
Principalmente

quando

é

complementada

por

princípios

considerando os efeitos terapêuticos da cor sobre o metabolismo.

da

cromoterapia,
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Philippini (2009) observa que é comum a pintura provocar apreensão e
insegurança, pois é necessário abrir mão do ‘controle’, mergulhar no processo e
deixar fluir, deixar-se levar pelo prazer da descoberta que cada tom e cada mancha
insinuam no espaço em branco.
1.4.4 Desenho
Imagem 5 - O Patinho Feio

Acervo pessoal da autora

“Desenhar implica em conhecer e apropriar-se do mundo [...] significa
expressar este conhecimento, mas também expressar sentimentos e emoções
implicados com o mundo exterior e interior”. (ORMEZZANO, 2009, p. 32).
Philippini (2009), ao longo do seu trabalho como arteterapeuta, vem
observando que o desenho é uma das técnicas mais temidas. O desenho requer que
o indivíduo disponha de tempo para observação detalhada da imagem,
[...] envolve uma atitude determinada do desenhista (o que poderia ser
chamado de desígnio) em relação à sua realidade: o desenhista pode
desejar imitar a sua realidade sensível, transformá-la ou criar uma nova
3
realidade [...] .
3

Disponível em: http://wikipedia.org/wiki/desenho - Acessado em 13/07/2013.
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Para que o trabalho com desenho possa fluir é necessário tornar o ambiente
descontraído e a atividade prazerosa.
O desenho nas atividades expressivas:
[...] permite expressar histórias pessoais com clareza, [...] documenta a
subida gradual do conteúdo inconsciente até a consciência, [...], conta a
história, configura o símbolo e facilita a compreensão no nível da
consciência. (PHILIPPINI, 2009, p. 49 – 51).

1.4.5 Costura, Bordado e Tecelagem
“No contexto arteterapêutico, a produtividade da tecelagem é grande: tecer,
tramar, urdir, produzir tessituras, dominar o fio e com ele formar estruturas [...]
apropriar-se do próprio fluxo criativo e existencial [...]” (PHILIPPINI, 2009, p. 60 - 61).
Imagem 6 - Olho de Deus

Acervo pessoal da autora

Tecer, costurar e bordar ensinam sobre a necessidade de cuidado,
gradualidade,

minúcia,

atenção,

organização,

concentração

e

ajudam

no

desenvolvimento psicomotor e a desacelerar.
1.4.6 Modelagem
Philippini (2009) ressalta que a modelagem em arteterapia só deve ser
utilizada depois que forem experimentadas outras atividades bidimensionais. Devido
às dificuldades operacionais e pelo desafio da tridimensionalidade, que requer
organização espacial e capacidade de formar estruturas. O cuidado com esta
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técnica deve-se também ao fato de que a modelagem intensifica a experiência tátil e
sensorial através da interação com texturas e relevos.
Imagem 7 – Sereia

Acervo pessoal da autora
[...] o barro ativa mais rapidamente conteúdos inconscientes, pois é um
material orgânico, vivo, úmido, macio, que propicia trocas de temperatura e
oferece ao toque extrema plasticidade e reversibilidade. Ela também nos
remete naturalmente às associações e/ou às memórias muito antigas,
algumas memória provenientes de nosso inconsciente pessoal [...] além de
ter em sua composição muitos elementos bioquímicos presentes no corpo
humano. (PHILIPPINI, 2009, p. 73)

1.4.7 Mosaico e Assemblagem
O mosaico é uma técnica que pode utilizar diversos materiais, desde cacos de
azulejos, vidros quebrados, pedras coloridas, contas, embalagens plásticas cortadas
em pedaços, papéis picados entre outras. A técnica consiste em reorganizar estes
pedaços e constelar uma nova peça.
Experimentar o mosaico ajuda a reorganizar os fragmentos, os cacos, o que
restou após decepções e frustações. Juntar o quebra-cabeça da vida, cujas peças
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nem sempre se encaixam e dar novo significado ao que se desestruturou. “Peças de
um mosaico emocional.” (PHILIPPINI, 2009, p. 82).
Imagem 8 - mosaico com tampas pet.

Disponível em: http://demathajiparamathaji.blogspot.com.br/2012/03/reciclando-tampinhas-degarrafas-pet.html
Imagem 9 - O lado A

Acervo pessoal da autora
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Um sentido semelhante provém da técnica da assemblagem que reúne
materiais tridimensionais, descartáveis ou não, permitindo uma nova ordem e
significado.
1.4.8 Construção
A self box é uma construção muito usada na arteterapia. Como nos lembra
Philippini (2009, p.88), em Arteterapia, caixa são “temenos”: delimitam o espaço, são
seguras e protegidas e ainda oferecem várias faces para a projeção de conteúdos
inconscientes.
Imagem 10 - Self Box

Acervo pessoal da autora

1.4.9 Personagem
A criação de um personagem favorece outras atividades arteterapêuticas,
possibilita à utilização de outras linguagens expressivas associadas tal como
fotografia, vídeos, confecções de máscaras, música, escrita de textos, entre outras.
Criar personagens poderá integrar o processo de amplificação da contação
de historias. Favorece um clima teatral na criação dos adereços e cenários.
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Liberta a voz dos personagens internos trazendo para a consciência
informações desconhecidas até então. (PHILIPPINI, 2009, p. 98).
Imagem 11 - A VELHA

Acervo pessoal da autora
Experimentar e ensaiar novos personagens. Parece que esta é uma
atividade sempre presente nos processos arteterapêuticos e no cotidiano de
nossas vidas. Acredito que permitir que venham à luz, que se expressem,
que tenham voz e movimento é criar condições propícias ao
autoconhecimento e na ampliação de repertórios psíquicos. E,
esperançosamente, quero supor que criar narrativas, experimentando e
exercitando novos personagens, é uma forma de construir a possibilidade
de novos finais, que sejam felizes... (PHILIPPINI, 2009, p. 104)

A utilização de máscaras é mais um instrumento facilitador para que
conteúdos secretos sejam revelados, uma vez que o que se expõe é ‘supostamente’
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uma faceta do personagem ali caracterizado. A máscara esconde o rosto do
indivíduo, que sente-se seguro por não apresentar as mudanças expressivas de sua
face.
1.4.10 Escrita Criativa
Figura 12 - Um Fio de Luz Dourada

Acervo pessoal da autora

“Uma forma habitual de utilizar a palavra no processo arteterapêutico é
através de processo de desbloqueio criativo [...]”. (PHILIPPINI 2009, p. 108). A partir
de uma palavra outras vão sendo geradas, e a partir de uma cadeia de palavras,
uma imagem é criada, que poderá gerar novas imagens. De outra forma, as imagens
também poderão ser estímulos geradores de uma escrita criativa.
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A escrita oferece meios de estabelecer um efetivo dialogo silencioso entre
indivíduo e fragmentos seus, muitas vezes sombrios e inconscientes que,
em cada releitura dos tetos produzidos, tornam-se mais claros, pois
gradualmente os significados vão sendo apreendidos pela consciência.
(PHILIPPINI, 2009, p. 113)

1.4.11 Contação de Histórias
Figura 13 - Contando um Conto

Acervo pessoal da autora

Segundo Philippini (2009), no universo dos contos encontram-se recursos
para o entendimento de aspectos gerais da estruturação psíquica. Em suas
narrativas estão representados fenômenos universais, por terem como fonte o
inconsciente coletivo. Compartilham do mesmo material dos conteúdos oníricos
presentes nos sonhos, que funcionam também como fonte de sabedoria,
comunicação e entendimento dos conteúdos do inconsciente.
1.4.12 Vídeo
O registro das atividades arteterapêuticas em vídeo possibilita um excelente
recurso de identificação, reconhecimento e transformação da autoimagem.
Rever-se através do vídeo é uma possibilidade de encontro, (re)-encontro,
às vezes confronto... Mas sempre uma efetiva possibilidade de tomar
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contato com a autoimagem, refletir sobre ela, produzir ‘insights’ e criar
condições de transformações. (PHILIPPINI, 2009, p. 126).

1.4.13 Consciência Corporal
Exercícios de relaxamento e consciência corporal ajudam a desacelerar,
relaxar e concentrar.
Imagem 14 - Consciência corporal em grupo

Acervo pessoal da autora

Para iniciar o trabalho, Philippini (2009) sugere começar a se concentrar pela
respiração, processos de imaginação ativa, automassagem também são efetivas
para desbloquear tensões. Para as terapias em grupo exercícios de movimento com
música também podem ajudar.
1.5 ABORDAGEM JUNGUIANA
A expressão artística como possibilidade terapêutica, foi iniciada por Jung,
quando pedia a seus pacientes que desenhassem sonhos e situações conflitantes.
Para ele, a criatividade tem uma função psíquica e os indivíduos em seus processos
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de autoconhecimento e transformação são orientados por símbolos. No setting
terapêutico, com abordagem junguiana, o paciente utilizará do material fornecido
pelo arteterapeuta para desenvolver produções plásticas onde irá constelar
símbolos. Os símbolos provêm do self, do centro, da totalidade. De acordo com
Philippini (2008), estas produções simbólicas retratam múltiplos estágios da psique,
ativando e realizando a comunicação entre inconsciente e consciente. Este processo
colabora para a compreensão e resolução de estados afetivos conflitivos,
favorecendo a estruturação e expansão da personalidade através do processo
criativo.
Jung, em sua obra, descreveu amplamente como, nas culturas mais
diversas, etapas do processo de individuação eram codificadas em
símbolos com temáticas similares e estas representações do inconsciente
coletivo repetidas em mitos, contos de fadas, tradições religiosas, tratados
alquímicos e ritos de passagem de locais geograficamente muito distantes.
Estas imagens recorrentes em toda a humanidade reaparecem em sonhos,
desenhos, pinturas, escultura e nos símbolos produzidos através da
imaginação ativa e nas técnicas de visualização e meditação. O universo
junguiano em Arteterapia fornece uma bússola que orienta no entendimento
universal da produção simbólica, cabendo ao arteterapeuta, junto com o
cliente que cria o símbolo, contextualizar seu significado, considerando os
aspectos dinâmicos pertinentes à singularidade e historicidade de cada um.
(PHILIPPINI, 2008, p. 18)

No próximo capítulo, será apresentado um aprofundamento da teoria
Junguiana, através da Psicologia Analítica.
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CAPÍTULO II - PSICOLOGIA ANALITICA

Imagem 15 – Mandala

Disponível em: http://jungquotes.com/wp-content/uploads/2012/01/jung-first-mandala.jpg

Carl Gustav Jung nasceu em 1875, na Suíça. Formou-se médico,
encontrando na psiquiatria a especialidade que abrangia seus interesses em
filosofia, ciências naturais e médicas.
Através da psicologia analítica, Jung utilizou os métodos da associação de
palavras, da análise dos sonhos e da imaginação ativa. Jung fundamentou seus
trabalhos científicos em suas próprias experiências e nos estudos de casos clínicos.
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A obra de Jung é “[...] um organismo que cresceu e transformou-se enquanto
foi vivo seu autor.” (SILVEIRA, 1997, p. 33).
Também conhecida como psicologia junguiana e psicologia complexa, a
psicologia analítica distingue-se da psicanálise, iniciada por Freud, por uma
noção mais alargada da libido e pela introdução dos conceitos de
4
inconsciente coletivo, sincronicidade e individuação.

2.1 INDIVIDUAÇÃO
Imagem 16 – Alçando o voo

Disponível em: http://araiepradoberger.blogspot.com.br/2011/03/cisne-negro.html

Na visão junguiana, ao buscar o autoconhecimento, a pessoa é conduzida
pelo processo de individuação a ser aquilo que se é inteira, indivisível e distinta a
outras pessoas. Ao longo deste caminho a pessoa desenvolve suas potencialidades
inatas. Através de impulsos inconscientes, o ser pode tornar-se consciente deste
desenvolvimento e influenciá-lo. E a partir do:
[...] confronto do inconsciente com o consciente, no conflito como na
colaboração entre ambos é que os diversos componentes da personalidade
amadurecem e unem-se numa síntese, na realização de um indivíduo
específico e inteiro. (SILVEIRA, 1997, p. 77)

4

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_anal%C3%ADtica - Acessado em: 23/05/2013

39

Silveira (1997) ressalta que o processo de individuação não é linear, e sim um
‘movimento de circunvolução’ em torno de si mesmo, do self. Este processo faz
parte do desenvolvimento evolutivo do homem que ocorre durante o percurso de
toda sua vida, mesmo que os estímulos sejam externos, a mudança é feita de dentro
para fora, o movimento é de exteriorização.
Individuação não é perfeição nem individualismo, além de trazer à
consciência as tendências opostas e inaceitáveis, tanto positivas como negativas, de
sua própria natureza, a partir do processo, espera-se que o indivíduo seja completo
e atue melhor dentro da coletividade. “Neste trabalho, ele aprende por experiência
própria que a estrutura básica de sua vida psíquica é a mesma estrutura básica da
psique de todos os seres humanos.” (SILVEIRA, 1997, p. 78). A individuação ocorre
junto com a interação do sujeito com a vida e com os outros.
Nas diversas manifestações produzidas pelo inconsciente descreve-se o
processo de individuação. Imagens que emergem em contos de fada, mitos, sonhos,
repetem-se constantemente de forma análoga ou semelhante. Através destas
imagens, Jung descreve as etapas do processo de individuação.
De acordo com Silveira (1997), “O processo de individuação é o eixo da
psicologia junguiana”. O desenrolar deste processo torna o indivíduo livre para
conquistar seu espaço e desempenhos seu propósitos de vida.
2.2 IMAGINAÇÃO ATIVA
A técnica utilizada por Jung, Imaginação Ativa (IA) consiste na personificação
do inconsciente: uma imagem produz sensações e sentimentos e interage com o
sujeito através de símbolos, arquétipos e metáforas. Esses elementos serão
ampliados e trabalhados no caminho da individuação. Nesta abordagem, a leitura da
imagem vai além do racional, pois para despertar o inconsciente é necessário
enfrentar os sentimentos que surgem durante o processo, trazer a imagem para
dentro do ser e dialogar com ela, e fazer algumas correções no desenvolvimento do
processo:
A maneira de se fazer esta correção consiste em recuperar e procurar
compreender as produções espontâneas do inconsciente, tal como elas se
expressam nos sonhos nos devaneios e nas fantasias, nas coincidências
(que na terminologia junguiana chama-se sincronicidade) e no simbolismo.
Uma das técnicas recomendadas por Jung para isto, para além da
interpretação dos sonhos com auxilio terapêutico, é uma forma de
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meditação chamada imaginação ativa, por meio da qual o individuo reflete
sobre seus próprios sonhos para tentar captar as mensagens do
5
inconsciente .

A questão neste diálogo não é dizer o que é a imagem, e sim o que fazer com
esta imagem, com o que ela representa para o indivíduo. Escrever, dialogar,
compartilhar e através das expressões artísticas ampliar os símbolos revelados.
Imagem 17 - Os caminhos da imaginação

Disponível em: http://thaisfiorellini.blogspot.com.br/2008/11/imaginao-ativa.html
Pode-se escolher um modo de lidar, dentre vários, com aquilo que se torna
manifesto. O processo da imaginação ativa pode, ele próprio, ter um efeito
positivo e vitalizante, porém o conteúdo (como de um sonho) também pode
se pintado. Os pacientes podem ser motivados a anotar suas fantasias a fim
de fixar a sequencia em que ocorreram e tais registros podem
6
subsequentemente, ser levado à análise para a interpretação .

2.3 SÍMBOLOS
“O símbolo, na concepção junguiana, é uma linguagem universal infinitamente
rica, capaz de exprimir por meio de imagens muitas coisas que transcendem as
problemáticas especificas dos indivíduos.” (SILVEIRA, 1997, p. 72).

5

6
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Um símbolo atrai para si uma grande soma de energia e da forma aos
processos pelos quais a energia psíquica é canalizada e consumida [...] Os
símbolos emergem da base arquetípica da personalidade, o inconsciente
coletivo. (STEIN, 2012, p. 79).
Imagem 18 – Símbolo

Disponível em:
http://blog.clickgratis.com.br/anjoazul/141295/S%EDmbolos,+Chaves+Ps%EDquicas+e+Mente.html

Uma imagem arquetípica é fator essencial presente em todo Símbolo. O
símbolo não é racional. Eles atuam em esferas onde o racional não alcança,
transmitindo intuições. O símbolo sintetiza os opostos. O homem transforma, no
inconsciente, objetos com a intenção de criar símbolos, com uma carga psicológica.
Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma
coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta
imagem tem um aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é
precisamente definido ou inteiramente explicado. [...] Quando a mente
explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance da
nossa razão. (JUNG, 2008, p. 19).

2.3.1 – Círculos e Mandalas
A totalidade da psique – self - é simbolizada pelo círculo.
No curso do processo de individuação, em torno desse centro e em função
dele [...] vem organizar-se os diferentes fatores psíquicos e mesmo os mais
irreconciliáveis opostos. Cria-se uma ordem que “transforma o caos em
cosmos”. Mas não uma ordem estática. Formação, transformação
constituem sua essência. (SILVEIRA, 1997, 89)

Como imagem arquetípica o círculo pode ser visto como uma mandala, que
em sânscrito significa círculo sagrado.
Jung interpretava-a como uma expressão da PSIQUE e, em particular, do
SELF. As mandalas podem aparecer em sonhos ou pinturas durante a
ANÁLISE junguiana. Embora as mandalas possam expressar um potencial
para a TOTALIDADE ou representar uma totalidade cósmica (como procede
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para as grandes mandalas da tradição religiosa), também podem funcionar
7
como proteção para as pessoas que estão fragmentadas.

Neste estudo, a simbologia do círculo como representação de grupo de
pessoas, uma vez que as mandalas servem como proteção para as pessoas que
estão fragmentadas, este círculo sagrado é capaz de proteger o espaço terapêutico
das influencias externas, e manter o grupo focado no próprio desenvolvimento. A
dinâmica organizadora do círculo é simbolizada pela roda. “A roda inscreve-se no
quadro geral dos símbolos de emanação-retorno, que exprimem a evolução do
universo e da pessoa.” (CHEVALIER, 2005, p. 786).
E, cada grupo, como os círculos concêntricos formados por uma pedra
atirada no lago, tem seu movimento como fonte e influencia para muitos
outros grupos. Estes, por sua vez, afetam e são afetados continuamente
entre si, em uma dinâmica e pulsante rede vital.
Ativar processos expressivos, propiciar experiências artísticas e ampliar o
reconhecimento de si e do outro por meio de imagens é colorir vidas,
favorecendo que sejam mais plenas e criativas. (PHILIPPINI, 2011, p. 48)

E prossegue a autora citada lembrando que:
Um grupo arteterapeutico pode funcionar como um círculo sagrado e, como
tal, repetir o princípio arquetípico de totalidade e inteireza presente nos
símbolos e nos ritos circulares gravados na mente humana, desde os
tempos ancestrais da historia da humanidade. (ibidem. 67 e 68)

Concordando com Philippini (2011), as mandalas, os círculos e as rodas
estão presentes e movimentam-se no inconsciente coletivo, através dos tempos e
em todas as culturas. Este conceito é materializado e evidenciado sob os efeitos de
ressonância dos trabalhos em grupos. A este respeito segue a autora afirmando
que:
A vivência grupal pode renovar nossa relação ancestral com a forma
circular, mandálica, cooperando na restauração do senso de integridade,
totalidade e inteireza psíquica e propiciando percepções de proteção e
acolhimento, fundamentais na jornada da individuação. (PHILIPPINI, 2011,
p. 73)

Complementando esta idéias, Bolen (2003) nos diz que quando o grupo
terapêutico é formado por Um Círculo de Mulheres, a forma arquetípica do círculo se
assemelha à psique feminina, por ser igualitária, já que a mulher tem talento natural
para formação e manutenção de grupos. Mulheres aprendem com as experiências e
compartilham a sabedoria aprendida com estas experiências, elas apoiam umas a

7
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outras, no sentido de propiciar círculos de cura, sabedoria, irmandades entre muitos
outros. Estes círculos contribuem para o despertar e ampliação da consciência.
Uma mandala invisível é formada pelo círculo de mulheres. Ao centro uma
fonte de energia invisível está presente para firmar a intenção do grupo, marcando o
centro do círculo para que ali esteja o foco, o lugar para que este círculo possa
tornar-se um santuário. “A imagem de um Círculo e a intenção de formar um
precisam caminhar juntas.” (BOLEN, 2003, p. 39).
Parafraseando as escrituras sagradas, que já defendiam a idéia do círculo
sagrado em Mateus 18, 20: “Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu
nome, aí estou eu no meio deles.", Bolen (2003, p.41) fala: “Onde houver dois ou
mais espíritos irmãos, almas gêmeas, amigas com a mesma ideia de compartilhar a
emoção e a vontade do Círculo existir, haverá mais energia criativa para que ele
ocorra.”.
2.3.2 – Ciclos e Grupo de Mulheres
Imagem 19 - Concentrando a Força Feminina

Disponível em: http://www.ciranddadalua.com.br/blog/?paged=2
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Contrapondo-se aos conflitos existenciais, tomar consciência de que os vários
ciclos na vida de uma mulher oferecem a oportunidade de reconhecer a natureza
feminina: cíclica, criativa e mutável.

Desta forma, enfrentando mais um rito de

passagem de um ciclo a outro, simbolizado pelo evento psíquico de morte e
renascimento, encontra-se o cenário perfeito para a manifestação do processo
criativo.
Um grupo formado por mulheres, que assume o compromisso do ‘Circulo
Sagrado’, é capaz de promover laços afetivos facilitadores no processo criativo e no
caminho da individuação. A arte é uma ferramenta bastante eficiente para
fortalecimento e desbloqueio da criatividade nestes grupos.
Imagem 20 – As mulheres e seus ciclos

Disponível em: http://ipc2005.blogspot.com.br/2011/06/respeite-o-ciclo-da-vida.html
A arte é importante porque ela celebra as estações da alma, ou algum
acontecimento trágico ou especial na trajetória da alma. A arte não é só
para o indivíduo; não é só um marco da compreensão do próprio indivíduo.
Ela é também um mapa para aqueles que virão depois de nós.
Clarissa Pinkola Estés
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Concordando com Monteiro (2008, p. 54), “Indubitavelmente, não pertencer a
um grupo social é assustador, porque somos seres gregários [...]”. Pertencer a
grupos facilita a troca com o outro e auxilia no entendimento dos ciclos da vida.
Como processo, o grupo é uma unidade permanente de mudança interna e
externa. É, ao mesmo tempo, um movimento convergente e divergente.
Tudo está incluído. É uma totalidade complexa, um campo de forças. É
como uma rede ou uma teia, onde cada elemento funciona como um ponto
nodal independente. (FABIETTI, 2010, p. 38).

Desta forma, o grupo de mulheres configura-se em um centro de apoio em
todas as fases da vida.
2.4 ARQUÉTIPOS
Imagem 21 – Os Arquétipos

Disponível em: http://muitomaisjung.blogspot.com.br/2013/06/normal-0-21-false-false-false-pt-brx.html

Os

arquétipos

são padrões

de

personalidade

que acompanham

a

humanidade, estão no inconsciente coletivo, “[...] são possibilidades herdadas para
representar imagens similares, são formas instintivas de imaginar. São matrizes
arcaicas onde configurações análogas ou semelhantes tomam forma.” (SILVEIRA,
1997, p. 68).

46

As imagens arquetípicas são comuns a todos os seres humanos,
independentes da época ou civilização, são temas idênticos que são identificados,
sejam nos contos de fadas, mitos, dogmas, ritos religiosos, artes, filosofia. São
essas imagens que evidenciam de uma existência psíquica comum a todas as
pessoas. Os arquétipos influenciam a consciência e os padrões de comportamento
da humanidade.
Os arquétipos possuem energia psíquica, configuram-se em imagens
interiores. Os sonhos, segundo Silveira (1997) são a prova da transformação de
energia psíquica em imagens arquetípicas. Neles personagens conhecidas ou não
surgem da profundeza do subconsciente para atuarem em cenários fantásticos.
Entrar em contato com estas imagens é fazer emergir do inconsciente padrões
universais, sua compreensão orientam, organizam e estruturam os pensamentos.
2.4.1 O arquétipo da Velha Sábia
Jung personificava os conceitos que observava empiricamente, formulando
nomes e admitindo-os em sua terminologia. Velho Sábio/Velha Sábia é um dos
arquétipos formulados por Jung, que trata a energia psíquica que é necessária
diante de uma decisão, representa o conselheiro, o mentor.
Estes (2007) define a Velha Sábia, cuja representação simbólica é a avó,
como arquétipo da mulher sábia, que está presente em todas as idades e “[...] se
manifesta sob formas e aspectos singulares na vida de cada mulher." (ESTES, 2007,
p. 10).
Este arquétipo está incluído nas questões do próximo capitulo, ainda serão
descritos conceitos e pesquisas referentes à terceira idade, às residências de longa
permanência, às mulheres idosas asiladas, potencialidades e criatividade possível
de serem desenvolvidas nesta fase e como o arquétipo da Velha Sábia pode ser
utilizado em favor dessas mulheres.
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CAPÍTULO III - MULHERES IDOSAS

Figura 22 - A essência no envelhecimento

Disponível em: http://www.cenif.com/wp-content/uploads/2012/02/rosa-meditacao.jpg
Se o tempo envelhecer o seu corpo
mas não envelhecer a sua emoção,
você será sempre feliz.
Augusto Cury

A velhice é considerada o último ciclo evolutivo da vida. Nas últimas décadas
a expectativa de vida vem aumentando progressivamente, devido aos avanços
tecnológicos e científicos que prolongam a vida dos seres humanos. Em
consequência, a longevidade trouxe as vantagens e as desvantagens do
envelhecimento e torna-se pauta de estudos multidisciplinares para atender a
demanda desta população. Estes estudos estão sendo postos em pratica em
programas de qualidade de vida na sociedade e em instituições de longa
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permanência de idosos, objetivando atender este público de maneira satisfatória, o
que requer reestruturação e recursos em vários setores da sociedade.
Juntamente com o crescimento da população idosa, as doenças relacionadas
à idade desafiam a área da saúde. Adotar procedimentos que possibilitem um
envelhecimento saudável amplia as possibilidades de atuação dos profissionais e
instituições que atendem este segmento da população.
Philippini (2012) cita o alerta dos Gerontólogos que um envelhecimento
saudável é construído continuamente ao longo da vida. Muitas pessoas só começam
a se cuidar quando se percebem velhos. Observa, ainda, que a preocupação com a
nutrição deve ir além das restrições alimentares, nutrir-se afetivamente e
animicamente, com práticas meditativas e contemplativas harmoniza a vida e
melhora a autoestima.
Preparar-se para uma velhice saudável requer a prática diária de posturas
positivas físicas e psicológicas diante a experiência da vida.

3.1 A CHAMADA TERCEIRA IDADE:
Imagem 23 - Terceira Idade

Disponível em: http://idep.com.br/site/project/o-idoso-tem-direito-a-vida/

Em diversas culturas e civilizações, a velhice é vista como sabedoria
acumulada ao longo dos anos vividos. Segundo Chevalier (2005, p. 934) “[...] a
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velhice é um sinal de sabedoria e virtude [...].” Porém, na sociedade industrial e
capitalista, o idoso não é visto desta forma, muitas vezes, desprezado por não
conseguir acompanhar o ritmo acelerado imposto pelas atividades da sociedade
urbana. Além de, não conseguir manter o corpo jovem, idealizado pela sociedade
capitalista contemporânea, sofre preconceitos em suas empreitadas. Envelhecer é
uma transição, como toda transição, uma mudança de ciclo, que traz em si a
promessa da recriação e da reconstrução.
Nesta redescoberta, a realidade nem sempre se apresenta tão benéfica e
promissora. Quantas vezes ouvimos o lamento solitário do velho que não se
sente com a idade que possui que teme a morte, agora tão próxima, e
quantos sonhos ainda por realizar. (FABIETTI, 2010, p. 41)

Para definir a terceira idade através de uma visão cronológica, segundo a
Organização Mundial de Saúde, consideram-se idoso os maiores de 65 anos nos
países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, os maiores de 60 anos.
“Esta categorização é seguida também no Brasil, onde o Estatuto Nacional do Idoso,
regulamentado pela Lei 10.741, de 2003, e a Política Nacional do Idoso, de 1994,
consideram idosa a pessoa a partir dos 60 anos de idade8.”
Apesar da categorização etária, os fatores que caracterizam a velhice são
diversos. Envelhecer é um processo que ocorre constantemente a partir do
nascimento e engloba todos os setores relacionados ao ser:
Pensar o processo de envelhecimento e a velhice só a partir de
determinantes biológicos significa negar a ação integrada dos muitos fatores
sociais, culturais, psíquicos e existenciais, entre outros, que acompanham o
ser humano ao longo da vida. Assim a velhice deve ser considerada como
totalidade. (FABIETTI, 2010, p. 41).

O crescimento da população idosa vem aumentando nos últimos tempos. A
preocupação em atender a demanda deste público, abre um campo de estudos para
desenvolver atividades que possam dar a estes indivíduos melhor qualidade de vida.
No contexto brasileiro, os programas desenvolvidos para atender a chamada terceira
idade vem crescendo nos últimos anos, mobilizando principalmente o público
feminino. “A participação masculina raramente ultrapassa os 10 % e o entusiasmo

8
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manifestado pelas mulheres na realização das atividades propostas contrasta com a
atitude de reserva e indiferente dos homens9.”
A finalidade destas atividades é tratar com respeito, sem preconceito,
melhorando a qualidade de vida e a autoestima do idoso. Dentro das possibilidades
de cada caso, oferecer novas oportunidades. Assim, os antigos asilos dão lugar às
residências de longa permanência e centros de convivência.
3.2 – AS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA
Imagem 24 - As novas instituições

Disponível em: http://www.terceiraidadeconectada.com/2013_01_01_archive.html

A necessidade de submeter o idoso a cuidados de longa permanência
relaciona-se, entre outros aspectos, com a forma em que o indivíduo viveu durante
todo o curso de vida, o seu ambiente socioeconômico e cultural, a condição de
saúde e autonomia.
Algumas vezes, são as relações familiares conflitantes que levam a procura
da família ou do próprio idoso a institucionalização. Outras vezes, a dificuldade de
cuidar do idoso dependente se torna desgastante físico e emocionalmente para a
9

Disponível em: http://journal.ufsc.br/index.php/ref/article/viewFile/16288/14829. Acessado

em 08/10/2013.
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família, neste caso, alguns familiares optam por contratar cuidadores para minimizar
a sobrecarga.
Apesar de todas as iniciativas e esforços de manter o idoso o mais tempo
possível em seu lar, observa-se que as novas alternativas de cuidados
prolongados ou permanentes nas famílias e comunidades não substituem
10
em certas situações as Instituições de Longa Permanência para Idosos .

Em resposta a esta demanda, a prestação de serviços formais de cuidados
em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) tem crescido. Além de
oferecer residência e abrigo, essas residências coletivas possuem “[...] regras de
convivência e lógica de operação que varia de acordo com seu público. Muitas
vezes cuidam de pessoas com fragilidades físicas e cognitivas em diversos graus de
severidade [...]”.11
[...] no Brasil, de maneira geral, os trabalhos focados nas Instituições de
Longa Permanência para Idosos ainda estão muito circunscritos a estudos
de caso, que procuram entender o funcionamento de instituições
específicas, suas dificuldades e potencialidades e também a percepção dos
idosos aí residentes sobre elas. Tais estudos trazem a vantagem de
aprofundar a análise, revelando aspectos importantes sobre o tema, mas
não fornecem uma visão de conjunto de instituições, que permita fazer
12
generalizações sobre este tipo de serviço, como ocorre em outros países .

As instituições de longa permanência é uma opção efetiva para o cuidado e o
bem-estar da população idosa que necessitam de cuidados específicos, sua atuação
vem modificando a imagem negativa que as primeiras instituições asilares
imprimiram na sociedade.
Estudos apontam que, em relação ao gênero, a população de mulheres
idosas necessitando de cuidados de longa permanência é maior:
Mulheres idosas têm mais probabilidade de ficarem viúvas, de possuírem
uma situação econômica menos favorável e de experimentarem um grau
mais elevado de perda de autonomia funcional (CAMARANO, 2007:1).
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (WHO, 1998, apud
CAMARANO, 2007), as mulheres idosas apresentam um declínio funcional
mais elevado que os homens, produto de uma maior carga de doenças
crônicas. Também, em geral, se auto percebem em pior estado de saúde,

10
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exceto o grupo de 80 anos ou mais, onde esta percepção se inverte
13
(PARAHYBA, apud CAMARANO, 2006).

3.3 POTENCIALIDADES POSSÍVEIS A SEREM DESENVOLVIDAS NESTA FASE
DE VIDA
Partindo de estudos na área de gerontologia e geriatria, ao envelhecer,
indivíduos ficam suscetíveis a doenças crônicas e degenerativas. Em consequência,
têm a sua capacidade funcional comprometida. Capacidade funcional é definida
[...] como a capacidade de manter as habilidades físicas e mentais
necessárias para uma vida independente e autônoma. Ao contrário, a perda
da capacidade funcional compromete a autonomia e determina vários graus
14
de dependência, cuja definição também está longe de ser consensual .

É preciso ter muito cuidado ao definir a capacidade laborativa do idoso, pois
existem vários fatores que promovem a acomodação do idoso. É comum ele não
querer fazer atividades fora de sua casa mantendo uma rotina restrita ao espaço
habitual. Os processos degenerativos provenientes da velhice fazem com que ele se
sinta vulnerável diante de ambientes externos. A busca do indivíduo em restringir o
seu espaço, nada mais é do que a necessidade em se sentir seguro diante da
instabilidade postural. O que faz com que a família e os profissionais entendam
como uma atitude normal da velhice. “É importante pensar que o que é comum não
significa ser normal. Ninguém nasce para ser confinado.” (MONTEIRO, 2008, p. 21).
O espaço restrito inibe o desenvolvimento das potencialidades do idoso.
Desta forma, seus movimentos, internos e externos, ficam cada vez mais
endurecidos. Progressivamente, as restrições, a depressão e as doenças da velhice
vão se acomodando na nova realidade do idoso:
Os centros de convivência, os abrigos, as instituições públicas e particulares
estão superlotados com doenças degenerativas, isolamento social,
problemas de apetite e sono, perda de memória de médio e longo prazos e
memórias mais complexas, perda de processamento visual e auditivo,
comprometimentos cognitivos e uma infinidade de moléstias da alma e do
corpo. (LIMA in PHILIPPINI, 2009, p. 86 e 87).
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Devolver ao idoso, dentro do possível, suas capacidades poderão amenizar
os desconfortos provenientes da idade. Para propiciar melhores condições de vida
aos idosos, as atividades desenvolvidas devem ampliar o espaço físico através da
estimulação da criatividade e dos sentidos. É fundamental conscientizar o idoso, que
a idade também traz consigo características positivas em potencial. O profissional e
a família poderão ajuda-lo a desenvolver esta potencialidade em favor de uma
velhice saudável, plena e dedicada à realização pessoal.
No cerne da sua criatividade, o idoso deve expressar-se livremente. Tanto
para seu próprio desenvolvimento quanto para seu legado, seja em que ciclo de vida
se encontre, a criatividade é vital. “Criar algo num certo ponto do rio alimenta quem
vem até ele.” (ESTES, 1994, p.374).
3.3.1 A arteterapia e o processo criativo na velhice
Imagem 25 - Colocando a mão na massa

Disponível em: http://modestiacrista.blogspot.com.br/2011_01_01_archive.html

Diante da sensação de finitude, a arteterapia auxilia ao idoso na elaboração
dos seus conteúdos emocionais com a possibilidade de desbloquear e desenvolver
seu potencial criativo, explorando novos significados para sua existência dentro
desta sua nova realidade.
Os efeitos terapêuticos da Arte na terceira idade decorrem do investimento
de energia de cada indivíduo no processo artístico e nos conteúdos
expressados, mais importantes do que o produto final. Nesta relação, não
se “formam” artistas plásticos, mas pessoas são auxiliadas para lidarem
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melhor com seus conteúdos internos, ajudadas a restabelecerem seu
equilíbrio emocional e encontrar sua própria linguagem expressiva. São
inegáveis os benefícios psíquicos para todo o ser humano que pode sentir15
se melhor produzindo, avançando e criando .

Produzir arte reaproxima o ser humano de sua capacidade criativa,
transformar a matéria em arte simboliza renovação, reconstrução da vida. As
atividades expressivas proporcionam um contato com tempo presente:
No contato com o “aqui e agora”, encontraram a chance de alcançar a
plenitude, o encontro. Através da criatividade, foram despertando para as
múltiplas possibilidades de ação e de realização. Do fazer artístico nasceu
uma nova força e energia. (FABIETTI, 2010, P. 27)

O processo de individuação, proposto pela arteterapia com abordagem
junguiana, faz mais sentido para aqueles que conquistaram a maturidade, que
tiveram que travar criativamente suas batalhas e renascer.
Jung, da mesma forma que outras pessoas criativas, saiu de um crise de
meia-idade, desenvolvendo um sentido de aceitação e propósito [...] Através
de atividades expressivas, Jung encontrou equilíbrio mental. “O longo
caminho para essa” nova integração recebeu o nome de processo de
individuação e os padrões de mandala expressados passaram a simbolizar
um centro psíquico novo, o Self, ou si mesmo [...] o Self significa o centro
organizador do qual emana a ação reguladora da psique no sentido do
desenvolvimento de uma personalidade mais ampla e amadurecida, num
16
impulso intimo de crescimento .

3.4 MULHERES IDOSAS
Imagem 26 – Movimentando o Ser

Disponível em: http://aterraviva.files.wordpress.com/2012/02/womengoddesscircle-3.jpg
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Fabietti (2010) observa que para algumas mulheres a velhice é sinônimo de
integração e serenidade, para outras, é angustia e frustação. Em sua experiência
com mulheres idosas, o desconforto com a idade é:
[...] mais existencial do que físico – frente à nova etapa da vida, um silêncio
bastante perturbador e a vontade de tornar a voz audível, explicitando
sentimentos, desejos, sonhos, ambições, reclamos e insatisfações.
(FABIETTI, 2010, p. 11)

A criatividade é um potencial simbolicamente feminino, sendo a porta da livre
expressão e instrumento de motivação na vida do indivíduo. O potencial criativo é
desenvolvido ao longo da experiência pessoal, e quando utilizado abre as portas
para um mundo cheio de significados, ferramenta que estimula todos os sentidos, e
dá sentido a vida. Estés (1994) informa que no universo feminino:
[...] a capacidade criadora da mulher é seu trunfo mais valioso, pois ela é
generosa com o mundo externo e nutre a mulher internamente em todos os
níveis: psíquico, espiritual, mental, emocional e econômico. [...] Quando uma
mulher se vê despojada da sua vida criativa, todas essas circunstancias estão
no cerne da questão. (ESTES, 1994, p. 374 e 375)

Desta forma, uma mulher idosa, que tiver oportunidade de estimular sua
criatividade, pode ter melhor qualidade de vida, e desenvolver estratégias efetivas
para enfrentar as dificuldades trazidas por este ciclo de vida, que para muitas
representa a estagnação mesmo antes do fim, marcado pelo evento da morte.
Observa-se em programas destinados ao público da Terceira Idade, que as
mulheres atuam de forma mais dinâmica e pesquisas apontam que a visão do
público feminino diante desta fase de vida é diferente da masculina:
Para as mulheres o envelhecimento significa uma passagem de um mundo
totalmente regrado para outro em que se sentem impelidas a crias as
próprias regras. [...] Vivenciar um processo de perdas indesejadas e
sofridas que tornaram a independência e a liberdade possíveis. Liberdade e
independência são valores positivamente qualificados que dão a vida
17
cotidiana uma nova dimensão de bem estar .

3.6 VELHAS SÁBIAS
No capítulo anterior, descreveu-se o arquétipo da Velha Sábia. Mencionar a
Velha Sábia, neste capítulo, é uma forma de buscar conscientizar às mulheres
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idosas, simbolizada pela grande avó, que elas representam o universo arquetípico
da sabedoria, uma sabedoria que se movimenta paradoxalmente:
[...] ser sábia e ao mesmo tempo estar sempre à procura de novos
conhecimentos; ser cheia de espontaneidade e confiável; ser loucamente
criativa e obstinada; ser ousada e precavida; abrigar o tradicional e ser
verdadeiramente original. (ESTES, 2007, p. 10)

Imagem 27 – A Avó

Disponível em: http://www.blumenews.com.br/site/index.php/colunas/urda-klueger/item/1256hist%C3%B3rias-da-minha-av%C3%B3

Para que este movimento provocado pelo paradoxo, que nas mudanças de
ciclos é potencializado é fundamental entrar em contato com o arquétipo da Velha
Sábia, que traz em si o compromisso da plenitude: “[...] viver a vida plenamente. Não
pela metade. [...] Não de acordo com a capacidade do outro. Mas de acordo com a
sua própria capacidade, predestinada, de livre-arbítrio [...]”. (ESTES, 2007, p. 12-13).
No próximo capítulo, será apresentado um trabalho com grupo de mulheres,
mostrando como a Arteterapia cooperou, mediante o desbloqueio do processo
criativo, o contato com aspectos do arquétipo da Velha Sábia.
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CAPITULO IV - CAMPO DE ESTÁGIO

Imagem 28 - Reintegrando-se ao belo

Acervo pessoal da autora
Quando a mulher descobre sua beleza interior, ela passa a exalar esta
beleza de uma forma plena e total, nada pode ser mais bonito e divino do
que ver esta essência transbordando em seus olhos e assumindo seu corpo
em cada gesto, em cada palavra. É uma dança divina, é um presente do
universo!
Vipassana

Neste capítulo serão relatadas as experiências de estágio realizado para a
pós-graduação em Arteterapia pela POMAR-SPEI, durante o período de junho de
2012 a março de 2013. As atividades foram orientadas e desenvolvidas com um
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grupo de seis mulheres idosas, na faixa de 60 a 90 anos, moradoras de uma
residência de longa permanência localizada na Zona Norte do RJ.
O objetivo do estágio era trabalhar em ateliê arterapêutico com este grupo de
mulheres idosas, onde laços afetivos fortalecessem e ressignificassem a vida
dessas mulheres, ajudando a passagem para um novo ciclo de vida, através do
companheirismo e o sentido de pertencimento estabelecido. Nestes encontros, a
prática do compartilhamento de idéias diante das imagens produzidas em cada
sessão era o meio para atingir este objetivo.
4.1 CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
Os primeiros encontros tiveram a participação seis idosas, Al, An, Be, Du, El,
Ml. Nas primeiras semanas Al resolveu que não gostaria de participar do grupo, e
Ce, recém-chegada a casa, pediu para entrar. Feito os ajustes, o grupo permaneceu
coeso até os últimos encontros, porém, na fase final do estágio, Ml saiu da casa e o
grupo então se firmou com a assiduidade e pontualidade das cinco participantes.
Imagem 29 – Setting

Acervo pessoal da autora

Desde o início grupo se comunica bem com os estagiários, porém entre elas a
comunicação é reduzida e só acontece quando solicitada. Demonstraram muito
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interesse por música, participando das atividades envolvendo ritmos e quando são
solicitados a cantar o fazem com entusiasmo e alegria. Nas falas, os aspectos
individuais aparecem com mais frequência, sendo comum a referência à desunião,
solidão e à instituição como um lugar de passagem e não como de longa
permanência. Percebe-se pouco contato entre os componentes, desinteresse por
atividades extras, falta de perspectiva e isolamento.
Imagem 30 – Sessão Arteterapêutica

Acervo pessoal da autora

4.2 AS ETAPAS DE TRABALHO
As atividades do estágio se dividiram em três partes: Diagnóstico, Estímulos
Geradores e Processos Autogestivos.
4.2.1 Diagnóstico
Durante o processo do diagnóstico, diversas modalidades expressivas e
vários materiais foram disponibilizados, visando o desbloqueio e conhecimento do
potencial criativo individual e do grupo. Observando as atitudes comportamentais,

60

vários episódios de perda de memória, alterações do estado físico, ausências,
relatos de cansaço e dores foram detectados.
Diante das imagens produzidas, as sensações de experimentar cada material
oferecido e as memórias que a atividade trazia à tona, eram compartilhadas entre o
grupo. O espaço de compartilhamento propiciou, às integrantes, liberdade de
expressão verbal. Os assuntos relatados estavam relacionados com o momento
presente, a rotina e o envelhecimento. Quando o assunto era sobre a situação asilar,
os relatos eram breves, não havia interesse em falar sobre o assunto agravado pelo
fato de algumas dela terem a percepção, memoria recente e nível de consciência,
relativo ao momento, prejudicadas.
À medida que o grupo foi se consolidando, passaram a interagir umas com as
outras. Começaram a ser comum os elogios, as críticas e sugestões sobre
comportamentos. Ao chegarmos para o encontro, observamos que algumas
tomavam a iniciativa de lembrarem e trazerem as outras para nossa sessão.
Com gratidão e talvez por não se sentirem merecedoras de cuidados havia
uma preocupação em retribuir ao trabalho dos estagiários.
Imagem 31 - Desenho Coletivo

Acervo pessoal da autora

Durante esse período de 12 sessões, percebeu-se que as componentes do
grupo têm sentado juntas para assistir televisão e que ao término das atividades
permanecem conversando. Alguns relatos durante os trabalhos demonstraram que
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observam umas às outras e narram comportamentos das mesmas durante a
semana. Esta postura indica que o relacionamento extra a sessão tem acontecido
com frequência.
Na atividade proposta na décima segunda sessão, cada uma recebeu uma
parte de um desenho que foi dividido em seis partes. Cabia a cada uma colorir a
folha recebida. Ao juntar as partes para formar o desenho coletivo, uma das partes
não estava colorida, elas perceberam a falta de cor, mas não notaram que este fato
ocorreu devido à ausência de uma das integrantes.
Diante disso, como hipótese diagnóstica, pensamos que promover laços
afetivos entre essas mulheres, poderia ser o meio de trazer significado para este
novo ciclo de vida. Na próxima etapa seriam realizadas atividades que
promovessem maior afinidade, sentimento de pertencimento ao grupo e capacidade
de interação.
4.2.2 Estímulos Geradores
Nesta fase, o foco do trabalho era possibilitar atividades que permitissem
maior interação entre as integrantes do grupo. As vivências sempre traziam um
gancho para estimular o relacionamento interpessoal e a consciência de grupo.
Imagem 32 – Primavera

Acervo pessoal da autora

Em resposta aos trabalhos propostos, indícios da necessidade de agrupar,
percepção do próprio grupo e da ausência de componentes do grupo começaram a
ser assinaladas por elas. Estes indícios estavam nas confecções de colares e dos
vasinhos de flores, que trouxeram as seguintes observações:
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“- A flor sozinha não significa muita coisa e juntas significam o grupo unido e o
amor entre elas”.
Imagem 33 – Colar

Acervo pessoal da autora

“- O grupo da gente é como este colar, as continhas somos nós, unidas
formamos um lindo colar”.
Imagem 34 – Para Contar Histórias

Acervo pessoal da autora

Partindo desta nova percepção, a imagem do Círculo como o grande
facilitador das relações interpessoais e ativador da energia criativa foi constelada em
diversas atividades propostas. Remetendo aos Círculos que participaram ao longo
da vida, a cada Ciclo pelo qual passaram e a experiência assimilada nos ritos de
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passagem de um ciclo para outro, as idosas contaram suas histórias utilizando
Bonecos confeccionados por elas em EVA (emborrachado em folhas usado em
artesanato) e o espaço da contação era delimitado por um bambolê cor-de-rosa.
Em outra atividade, o fio de lã azul foi o ‘Fio Condutor’ da palavra que trazia o
universo da ‘Criança Divina’. A lã era passada de uma para a outra, dando a vez de
falar, e assim ‘Universo Sagrado’ foi tramado e colado sobre uma cartolina, servindo
de cenário para que ‘meninas’ de papel se posicionassem e recebessem um
“presente” de papel, neste ‘Universo’ essas meninas teriam tudo o que precisassem.
Imagem 35 – O Universo Sagrado

Acervo pessoal da autora

A partir destas atividades, as opiniões próprias ganharam espaço, e
consequentemente, as diferenças entre elas acarretaram conflitos. Atividades para
harmonizar o grupo e trazer respeito ao próximo ocorreram em dois momentos. Em
um deles quando ao abrir a sessão foi explicado que o espaço terapêutico era um
espaço de criatividade e imaginação, que toda fala, história e expressão seria
benvinda, que a veracidade e a necessidade de repeti-las seria respeitada por todas.
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Diante de uma nova ocorrência, onde duas delas ameaçaram sair do grupo,
foi aplicada a Dinâmica do Pertencimento, primeiro com as duas mãos postas no
peito e os olhos fechados elas se declararam: “Eu me amo”, depois de olhos
abertos,’ olho no olho’, uma a uma declarou a outra “Fulano, Eu te pertenço!”. A
dinâmica do Pertencimento visa atingir a consciência de grupo, estabelecer que a
participação do indivíduo no grupo seja fundamental, e que o grupo, como
organismo constelado, necessita de cada uma das integrantes do grupo para existir.
Imagem 36 - Eu me amo – Eu te pertenço

Acervo pessoal da autora

O feedback veio com o novo posicionamento de uma delas em relação a
dificuldade da outra integrante, no lugar de sua impaciência e intolerância habitual,
ela fez o seguinte comentário:
“- É agora entendo que tenho que ter paciência, ela sofre em ser assim. E eu
tenho que entender, porque estou bem.”
4.2.3 – Processos Autogestivos
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Nesta etapa, são investigadas e estabelecidas as possibilidades de
autonomia do indivíduo e do grupo. São realizados levantamentos de atividades que
o grupo gostaria de realizar e que pudessem reconectá-las ao mundo exterior.
Uma das senhoras demonstrou a vontade de seguir a vida fora da casa. Outra
participante disse que acompanharia a colega nas aulas de ginástica fora da
instituição.
Foram levados violão e flauta doce para as sessões, já que eram habilidades
dos estagiários, os pandeiros, confeccionados por elas na primeira parte de nosso
trabalho, também participaram deste momento musical. A música era benvinda,
cantada por todas, trazendo memórias, alegria e esperança.
Imagem 37 – Momento musical

Acervo pessoal da autora

“-O grupo dá uma força que vocês não podem imaginar, eu estou vivendo
uma nova vida”.
“- Sozinha a pessoa precisa sair do estado de solidão e se integrar ao grupo,
senão ela se perde”.
“- No grupo eu me mantenho acesa e viva”.
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Para desenvolver a consciência do mundo externo, no período do Natal, foi
proposto que escrevessem um cartão de Natal para uma pessoa fora da casa e que
fosse muito querida.

Em outra sessão, foi sugerida que mandassem uma

mensagem de paz para uma pessoa imaginária que morasse fora do país.
Com a ocorrência de um novo conflito, o posicionamento de uma dela já tinha
mudado, pontuado pela colocação corajosa de uma delas:
“- Eu preciso muito que você me ouça”.
A partir desta etapa, as senhoras ficaram a vontade para contar contos, para
fazer orações e solicitar a confecção de mais um colar. O grupo já sentia a falta uma
das outras, dispunha-se a ir buscar a ausente e recebiam com festa a chegada de
cada uma delas. A gratidão pelo trabalho realizado sempre era pontuada por elas:
“- Parabéns pelo colar que vocês me ensinaram a fazer”.
“- Vocês trouxeram alegria, bons momentos para nós, espero que as outras
também tenham esta oportunidade de ter professores como vocês.”
A experiência vivenciada neste grupo de mulheres trouxe uma nova
possibilidade de convivência e interrelação. O círculo abriu um espaço novo que
antes parecia impossível. Durante este período, vivenciamos neste Temenos um
ciclo de 36 (trinta e seis) encontros, orquestrado pela arteterapia.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Imagem 38 – Velha Sábia

Disponível em: http://casadacidadaniabc1.blogspot.com.br/2012/04/propositura-em-prol-dos-nossosidosos.html
Ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem.
Quando uma pessoa vive de verdade todos os outros também vivem.
Clarissa Pinkola Estés

Estar vivo é estar em movimento, mesmo que sejam pequenos, mas é preciso
que haja movimento para que a energia estagnada possa circular.

Através do

movimento circular proposto por uma roda de mulheres, palavras ganham
movimento, idéias ganham movimento, mãos ganham movimento, corpo... todas as
potencialidades ganham movimento, a energia flui. Com o movimento fluido, a arte
reverbera em ondas, amplia e possibilita a criatividade.
A Arteterapia facilita a formação de ‘Círculos de Mulheres’ e estes círculos
facilitam a vivência e a compreensão dos ciclos. Através do contato com as
modalidades expressivas e dos diversos materiais apresentados no setting
terapêutico o indivíduo é convidado a expressar sua criatividade, acessando
memórias, ressignificando-as e compartilhando-as. O fazer, o compartilhamento dos
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materiais e dos relatos das sensações e memórias vividas no setting propiciam a
formação de um círculo afetivo, de extrema importância para a qualidade de vida de
mulheres em situação asilar.

O círculo efetivamente potencializa a atuação do

processo arteterapêutico.
Investir em grupos arteterapêuticos e apoiar-se no arquétipo do círculo é uma
estratégia que intensifica e valoriza a experiência do compartilhamento e dos laços
afetivos entre mulheres idosas.
Um grupo de mulheres idosas no setting arteterapêutico estabelece um
‘Círculo Sagrado’, e a vivência deste rito de passagem as harmoniza e fortalece,
proporcionando

conforto, aconchego, afetividade e confiança. O grupo traz

motivação para um momento em que não havia mais esperança.
A Arte deveria ser uma linguagem constante na vida das pessoas, já que é
uma ferramenta valiosa que, terapeuticamente, contribui no desenvolvimento das
potencialidades e na criatividade do individuo.
O tema abordado é inesgotável, por isso recomenda-se que estudos mais
aprofundados na área sejam desenvolvidos por pesquisadores e profissionais que
lidam com mulheres idosas asiladas.

69

REFERÊNCIAS

BOLEN, Jean Shinoda. O Milionésimo Círculo. São Paulo: TRIOM, 2003.
CBO - Classificação Brasileira de Ocupações. Listagem das Profissões
Regulamentadas:

normas

Disponível

regulamentadoras.

em

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf
Acessado em 15/03/2013.
CHENDO,

Izabel.

Iluminar

para

Revelar,

Colorir

para

Transformar. In:

PHILIPPINI, Angela (org.). Arteterapia: Métodos, Projetos e Processos. Rio de
Janeiro: Wak Ed., 2009.
CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos: (mitos,
sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números) – 19ª ed. - Rio de
Janeiro: Editora José Olympio, 2005.
CHRISTOPHE, Micheline. Instituições de Longa Permanência para Idosos no
Brasil:

uma

opção

de

cuidados

de

longa

duração?

Disponível

em:

http://www.ence.ibge.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=f1b628df-b86e-4eab89a2-26d3086ded8a&groupId=37690208). Acessado em: 03/06/2013
DE SOUZA, Otília Rosângela Silva. Histórico da Arteterapia. Disponível em
www.ubaat.org. Acessado em 06/05/2013.
DEBERT,

G.

GRIN.

Gênero

Envelhecimento.

http://journal.ufsc.br/index.php/ref/article/viewFile/16288/14829.

Disponível

em:

Acessado

em:

08/10/2013.
DINIZ. Ligia. Prefácio. In: PHILIPPINI, Angela. Linguagens e Materiais Expressivos
em Arteterapia: Uso, Indicações e Propriedades. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2009.

70

ESTÉS, Clarissa Pinkola. A Ciranda das Mulheres Sábias: Ser Jovem enquanto
Velha, Velha enquanto Jovem. Rio de Janeiro: ROCCO, 2007.
________________. Mulheres que Correm com o Lobos: Mitos e Histórias do
Arquétipo da Mulher Selvagem. Rio de Janeiro: ROCCO, 1994.
FABIETTI, Deolinda M. C. Arteterapia e Envelhecimento. – São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2010.
FRANZ, M. L. von. O Processo de Individuação. In: JUNG, Carl G. (org.) O
Homem e Seus Símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
JUNG, Carl G., et. al. O Homem e Seus Símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2008.
LIMA, Marcia. Um Novo Paradigma para Tratamento do Público Asilar na
Terceira Idade. In: PHILIPPINI, Angela (org.). Arteterapia, Métodos e Processos.
Rio de Janeiro: Wak Ed., 2009.
MONTEIRO, Pedro Paulo. Envelhecer ou Morrer, Eis a Questão. Belo Horizonte:
Gutemberg Editora, 2008.
MOTTA, Fernando C. Prestes. Meia-Idade, Individuação e Organizações. Disponível
em:

http://www.fernandoprestesmotta.com.br/doc/meiaidade.pdf

Acessado

em

25/09/2013
NACHMANOVITCH, Stephen. Ser Criativo. São Paulo: Sumus, 1993.
ORMEZZANO, Graciela. Educação Estética, Imaginário e Arteterapia. Rio de
Janeiro: Wak Ed., 2009.
OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de Criação. Rio de Janeiro: Vozes,
2012.

71

PHILIPPINI, Angela. Arteterapia: Métodos, Projetos e Processos. Rio de Janeiro:
WK Ed., 2009.

________________. Para Entender Arteterapia: Cartografias da Coragem. Rio
de Janeiro. Wak Ed., 2008.

________________. Grupos em Arteterapia: Redes Criativas para Colorir Vidas.
Rio de Janeiro: Wak Ed., 2011.
________________. Linguagens e Materiais Expressivos em Arteterapia: Uso,
Indicações e Propriedades. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2009.
________________. Para Entender Arteterapia: Cartografias da Coragem. Rio
de Janeiro: Wak Ed., 2008.
________________. Reencontros e Reencantos na Terceira Idade. Disponível
em: http://www.arteterapia.org.br/v2/pdfs/reenc.pdf Acessado em: 08/10/2013.
RUBEDO – DICIONÁRIO CRÍTICO DE ANÁLISE JUNGUIANA. Mandala. Disponível
em
http://www.rubedo.psc.br/dicjung/verbetes/mandala.htm.
Acessado
em
18/05/2013.

________________.
Imaginação
Ativa.
Disponível
em
http://www.rubedo.psc.br/dicjung/verbetes/imgativa.htm. Acessado em 10/09/2013.

STEIN, Murray. Jung: O Mapa da Alma: Uma Introdução. São Paulo, Cultrix, 2012.

SILVEIRA, Nise da. Imagens do Inconsciente. Rio de Janeiro, Alhambra, 1981.

________________. Jung: Vida e Obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

72

WIKIPÉDIA

–

A

Enciclopédia

Livre.

Desenho.

Disponível

em:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho. Acessado em 13/07/2013.
________________.

Psicologia

Analítica.

Disponível

em

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?search=psicologia+analitica&button=&title=Especi
al%3APesquisar . Acessado em 25/05/2013.

