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RESUMO  

 

 

O presente estudo teve como objetivos identificar como a arteterapia da 

abordagem junguiana pode ajudar o idoso na construção efetiva de um caminho 

para a busca do sentido e melhoria da qualidade de vida, e verificar de que forma o 

processo arteterapêutico pode estimular a transformação das pessoas, 

possibilitando um real encontro com o si-mesmo, tornando-se um ser integral. Ao 

confrontar-se com as perdas e limitações advindas do um processo de 

envelhecimento, principalmente em uma sociedade que privilegia os mais jovens, o 

idoso torna-se mais vulnerável e sem condições de perceber o sentido da vida e 

suas possibilidades reais. Fica inibido, interferindo, dessa maneira, negativamente, 

perante à vida, nas suas respostas adaptativas. Buscou-se mostrar como a 

utilização da Arteterapia - por ser um processo que fortalece e resgata o potencial 

criativo – pode levar o idoso, frente às adversidades, a utilizar o seu potencial 

transformador e de auto-realização e reencontrar o sentido da existência. 

 

Palavras-chave: Arteterapia – Envelhecimento – Criatividade – Sentido – 

Qualidade de vida. 

 

  



 

 

ABSTRACT  

 

 

 The present study, had as objectives, indentify how art therapy, under the 

Jugian approach, can help the elder in the affective construction of a path to the 

search of the sense and the improvement of quality of life and verify in which way the 

art therapeutical process stimulates people transformation , making possible a real 

meeting with the self, becoming an integral being. When confronted with the losses 

and limitations that come from the process of aging, mainly in a society that 

privileges the younger, the elder becomes more vulnerable and without conditions to 

realize the meaning of life and its real possiblities. Becomes shy, interfering, this way, 

negatively towards life, in their adaptive responses. Sought to show how the use of 

art therapy - for being a process that strengthens and rescues the creative potential - 

takes the elder, face adversities, to use their transforming potential and self- 

realization and refind the meaning of existence. 

 

Key words: Art therapy - Aging - Criativity- Meaning - Quality of Life 
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APRESENTAÇÃO 

 

A arteterapia entrou em minha vida a partir de um trabalho com dependência 

química, quando tive notícia de uma clínica que oferecia tratamento com arteterapia 

para pessoas com dificuldades nessa área e logo quis conhecer. Assim, consegui 

participar de um workshop sobre os quatro elementos: água, terra, fogo e ar. Fiquei 

fascinada com essa possibilidade e logo me inscrevi em um curso de arteterapia 

com abordagem junguiana. Durante o mesmo adquiri o livro Cartografias da 

Coragem de A. Philippini e fui informada do curso de Formação em Arteterapia da 

Clinica Pomar. Deu-me vontade de fazê-lo, mas estava envolvida em outros 

projetos. 

Algum tempo depois, tive notícia de outro curso, só que com abordagem da 

gestalt-terapia e me apressei em participar. Isto me levou a pensar novamente na 

formação. Passaram-se alguns anos e decidi, finalmente, entrar para a formação, 

mas sem muita pretensão de exercer a profissão. No decorrer do curso, percebi o 

quanto a arteterapia estava se enraizando em mim e não resisti à idéia de participar 

de um grupo arteterapêutico. Após o término da formação, entrei para a pós 

graduação da Clínica Pomar e eis que estou no final do curso com as tarefas da 

monografia. 

Uma das coisas que me marcou muito foi fazer personagens. Fazer bonecos 

sempre me foi agradável. Meu projeto pessoal na formação foi fazer minhas 

representações, construindo personagens que falavam de mim e isso iniciou-se a 

partir da construção da vovó do conto Vassilissa. 

 
Imagem 1 – Vovó do conto Vassilissa 

 
Acervo da Autora 



19 

 

Ao escolher o tema da monografia, não consegui deixar de pensar na 

construção de personagens. Iniciei a pesquisa, mas fui vendo outras coisas 

importantes durante a vivência do Estágio da pós graduação. Uma delas é a questão 

do idoso que vive em depressão e isolamento, mesmo não sendo asilado. Aí, 

comecei a ler artigos, monografias sobre o assunto e pesquisar sobre serviços 

oferecidos a idosos em Centros Dia, Grupos e Centros de Convivência. Isso deu um 

redirecionamento para o trabalho monográfico e comecei a pensar sobre como a 

arteterapia poderia contribuir para a saúde e a busca do sentido da vida dessas 

pessoas que estão na família, mas que, nem sempre, são assistidas por ela. 

Conversando com uma amiga sobre minha intenção, ela me reportou que o 

caso é sério e declarou que, em sua família, todos davam Graças à Deus pelo idoso 

estar ocupado para não ter que se ocupar com ele. Isso realmente é preocupante, 

dada as informações sobre a longevidade crescente. Colocar aparelhos de 

educação física na praça não é o bastante.  

Li uma reportagem1 sobre uma declaração do novo Ministro de Finanças do 

Japão onde o político, cuja idade é de 72 anos, declarou que “os idosos em estado 

terminal deviam ‘se apressar e morrer’ para poupar gastos do governo com a saúde 

pública”. Isso é desconcertante, principalmente em um país que histórica e 

culturalmente reverencia o idoso. 

No Brasil, a Constituição Brasileira em seu artigo 230 nos determina que “a 

família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-

estar e garantindo-lhes o direito à vida” e sua cidadania. É da responsabilidade da 

Secretaria da Assistência Social “estabelecer padrões mínimos de financiamento de 

serviços e programas de atenção à pessoa idosa.” Instituiu-se em 2003, o “Estatuto 

do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual 

ou superior a sessenta anos” (art. 1º) 2 

Existem várias modalidades de atendimento ao idoso institucionalizado ou 

não, mas torna- se necessária uma mobilização do próprio idoso em buscar aquilo 

que encontra eco na sua alma, o que ele quer para si, ou seja, qual é o sentido da 

sua vida.  

                                                           

1 Disponível em http//:www.guimaonline.com.br, Acesso em 10.03.13. 
2 Estatuto do Idoso – Presidência da Republica, Lei nº 10,741, de 1º de outubro de 2003. 
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A Arteterapia, com seu arsenal de modalidades expressivas e através de uma 

visão multidisciplinar, tem muito a contribuir, para apoiar o idoso nessa busca, uma 

vez que é um processo terapêutico que auxilia a resgatar, desbloquear e fortalecer 

potenciais criativos, através de formas de expressão diversas. 

Em minhas experiências de autoconhecimento posso testemunhar a diferença 

que faz o tratamento com arteterapia, o quanto o processo arteterapêutico tem me 

auxiliado no encontro de mim mesma. O mesmo se dá no desenvolvimento dos 

estágios curriculares através da observação dos participantes e de suas falas sobre 

sentimentos ao se perceberem diferentes e capazes de produzir imagens. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

"Não sei...se a vida é curta ou longa demais pra nós, 
mas sei que nada do que vivemos tem sentido, 

se não tocarmos o coração das pessoas. 
Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que  

envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, 
 alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que  

acaricia, desejo que sacia, amor que promove.  
E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido  

à vida.  Éo que faz com que ela não seja nem curta, 
 nem longa demais,mas que seja intensa, verdadeira, 

pura...enquanto durar....”3” 
Cora Coralina1 

 

O mundo de hoje vive uma síndrome da falta de sentido. Assim, vive-se o 

imediatismo, a busca por soluções instantâneas para as questões que deveriam ser 

refletidas e repensadas. Um exemplo simples é quando uma pessoa sente dor de 

cabeça e, imediatamente, ingere um medicamento sem pesquisar as origens do mal. 

Quer sentir alívio rápido. Isso faz com que se adie sempre o cuidado que se deve ter 

com a saúde. Vive-se o vazio existencial sem pensar-se no que dá sentido a sua 

vida.  

Mas o que é sentido da vida? É uma construção? Victor Frankl4 diz que 

somos pessoas de sentido e que muitos sofrem com o vazio existencial e propõe 

que possamos ajudar aos que estão insatisfeitos com a própria vida a se 

conscientizarem do logos (sentido) oculto de sua existência. Muitas vezes 

construímos a falta de sentido; daí abusos de toda ordem (substâncias, compulsão 

por cuidados, etc.).  

Segundo Monteiro (2007)5 somos atraídos pelo mundo exterior com os riscos 

da massificação e isso produz em nós o vazio existencial. Esta autora, pauta-se em 

                                                           

3 Coralina, C. Reflexão: O Sentido da vida. Disponível em http//:www.gerasaude.blogspot.com 
Acesso em 04.04.2013. 
4 Frankl, V. E. Em Busca de sentido. Um psicólogo no campo de concentração. 27ª Ed. Rio de 
Janeiro: Ed. Vozes, 2008. p.78. 
5 Monteiro, D.M.R. Espiritualidade e saúde na sociedade do espetáculo – Artigo publicado na 
Revista MUNDO DA SAÚDE. São Paulo, 2007: abr/jun 31 (2): 202-213. 
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Jung (1975)6 que avalia ser a “neurose de alienação” a pior doença. Para o mesmo 

problema Frankl (1978)7 dá o nome de “síndrome da falta de sentido”. 

No convívio diário, percebe-se um número bastante significativo, 

especialmente de mulheres, que buscam igrejas, centros espíritas e outros para 

passar o dia, evitando, assim, ficar só em casa. Também é bastante considerável o 

número de mulheres idosas que frequentam cursos de artesanato, em armarinhos, 

notadamente na zona norte, enquanto seus netos, sob suas responsabilidades, 

estão nas escolas, com o intuito de se ocuparem. Os homens dessa faixa, em sua 

maioria, permanecem em praças, onde o atrativo são os jogos de cartas e/ou 

eletrônicos ou em bares “jogando conversa fora” e muitas vezes alcoolizando-se. 

Os idosos ainda “saudáveis” procuram ocupações e vivências em grupos para 

preencher o vazio deixado pela saída dos filhos. Muitos são requeridos para cuidar 

de netos e sentem-se infelizes. Outros apresentam-se para essa tarefa, por não 

conseguirem formular seu próprio projeto de vida e também sentem-se infelizes. 

Muitos permitem que os filhos decidam o que devem fazer, perdem seu espaço e 

ficam em depressão. 

Dados do Censo Demográfico, realizado pelo IBGE8 em 2010 revelam que, 

em 1991, os idosos representavam 4,8% da população; em 2000, 5,8%, e, agora, 

chegam a 7,4%. Do total de 190.755.799 da população brasileira, 14.081.480 têm 65 

anos ou mais. No levantamento, o IBGE divide os idosos em quatro faixas etárias de 

65 anos a 69, de 70 a 74, de 75 a 79 e acima de 80. Desses grupos, o que possui a 

maior população é a da primeira faixa, com 4.840.810 pessoas com idade entre 65 e 

69. Entre os Estados com mais idosos, o IBGE lista Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro, Distrito Federal e São Paulo, considerados os mais "envelhecidos" do país. 

Nesse contexto, a Arteterapia pode ser um valioso recurso,  um caminho para 

o encontro do sentido, em pessoas idosas, através da utilização de um grande 

número de modalidades expressivas. 

Este estudo tem por objetivo verificar se a arteterapia pode ajudar ao idoso, 

melhorando sua qualidade de vida 

                                                           

6 Jung, C. G. Memórias, sonhos, reflexões. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Ed.Nova Fronteira, 1975.p.63. 
7 Frankl, V.E. Um sentido para a vida: psicoterapia e humanismo. Aparecida: Ed. Letras & Ideias, 
1978.p.67. 
8 Disponível em http//: www.ibge.gov.br. Acesso em 04.03.13. 
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Ao final, pretende responder às seguintes questões: Como a arteterapia pode 

influenciar o idoso na construção efetiva de um caminho para a busca do sentido e 

melhoria da qualidade de vida? De que forma o processo arteterapêutico estimula a 

transformação das pessoas, possibilitando um real encontro com o si-mesmo, 

tornando-se um ser integral? 

O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos 

metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um 

documento que procurasse mostrar a importância da arteterapia, por ser um 

processo que fortalece e resgata o potencial criativo, facilitando o acesso a 

informações simbólicas enviadas do inconsciente. 

O estudo foi dividido em quatro etapas. Na primeira, foi feito levantamento do 

referencial teórico pertinente a essa pesquisa com o intuito de embasar e discutir 

com uma certa profundidade o foco desse estudo. 

A segunda etapa destinou-se à leitura pormenorizada do referencial teórico 

previamente selecionado, assim como a análise de documentos pertinentes à 

pesquisa. 

A terceira etapa constituiu-se na análise dos dados coletados quanto na 

documentação, com o objetivo de compreender, esclarecer, validar ou refutar os 

objetivos iniciais do estudo. Essa etapa foi a que maior tempo despendeu do 

pesquisador, tendo em vista o entrecruzamento de dados que se tornou obrigatório 

para um melhor entendimento do fenômeno em análise. 

A última etapa foi destinada à elaboração das conclusões e recomendações 

sobre o tema pesquisado. 
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CAPÍTULO I 

 

 

A Busca do Sentido da Vida 

 

Imagem 2 - Sentido da Vida 

 

http//: www.hermes-embuscadesophia.blogspot.com 
 

A questão do vazio existencial, muito falado nos dias atuais, e que trás uma 

grande preocupação à humanidade, tem sido pesquisado por vários autores. Esse 
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esvaziamento ou a falta de sentido na vida elucida muitas doenças que afligem às 

pessoas. 

Entre as pesquisas realizadas para este trabalho, ficou evidente que, segundo 

Frank (2008)9, o ser humano é, em sua origem, pessoa de sentido mas que muitas 

vezes escolhe caminhos que o leva à desconstrução do significado da existência e, 

com isso, sofre. O sofrimento vem como sinalizador de que precisa reconstruir essa 

rota e encontrar seu rumo. E quando consegue, apesar de todas as dores do 

percurso, reconecta- se com o objetivo essencial da vida e isso pode significar a 

cura de sua alma.  

 Segundo Frankl (2008), o sentido da vida é, por assim dizer, específico para 

cada pessoa e é diferente de um dia para o outro, de uma hora para outra. O autor 

assegura que o que é importante é o “sentido específico da vida de uma pessoa em 

dado momento. Pois cada pessoa tem uma missão, uma vocação, e cada um tem 

uma tarefa específica a executar na vida, que lhe exige realização.” (p.133).  

Segundo este autor, uma pesquisa foi realizada com 7.948 alunos, em 48 

universidades dos EUA, conduzida por cientistas sociais e seu informe preliminar é 

parte de um estudo de dois anos, patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde 

Mental dos EUA. Perguntaram sobre o que consideravam “muito importante” para 

eles naquele momento; 16% dos estudantes responderam “ganhar muito dinheiro”, 

78% afirmaram que o seu principal objetivo era “encontrar um propósito e sentido 

para a sua vida” 10 

 Em outra pesquisa entre os alunos europeus, “25% apresentavam um grau 

mais ou menos elevado de vazio existencial. Entre seus alunos da América do Norte 

essa porcentagem era na ordem de 60%.” Frankl assevera, ainda, que “ vazio 

existencial manifesta-se, num estado de tédio” 11 

 

 

1.1 VONTADES DE SENTIDO: 
                                                           

9 Viktor Emil Frankl foi um psiquiatra contemporâneo de Freud, Adler e Jung, que fundou a 
Logoterapia – terapia através do sentido ou cura através do significado, chamada também “Terceira 
Escola Vienense de Psicoterapia”.  Por ser de origem judaica, foi conduzido aos campos de 
concentração durante a segunda guerra mundial e conseguiu sair de lá.  A partir da experiência do 
holocausto, relata que mesmo vivendo em circunstâncias trágicas, o homem tem condições de 
escolher como será seu momento seguinte. 
10 Frankl, V. E. Em busca do sentido: um psicólogo no campo de concentração. 27ª Ed. Rio de 
Janeiro: Ed. Vozes, 2008. p. 133. 
11  Idem. p. 131. 



26 

 

Imagem 3 - Vontade de Sentido 

 
http//:www.confrariaapostolosantiago.com.br 

A busca do ser humano por um sentido é uma motivação primaria em sua 

vida, e não uma “racionalização secundária” de impulsos instintivos. Alguns autores, 

segundo Frankl, sustentam que sentidos e valores são “nada mais que mecanismos 

de defesa, formações reativas e sublimações.”12 A vontade de sentido é um 

dinamismo que norteia o sujeito em direção ao logos – ao mundo dos sentidos e 

valores – , e esse processo de apreender e de realizar algo que está além de si 

reverte ao ponto inicial como modo de o mesmo sujeito realizar-se a si mesmo. 

 Frankl afiança que: 

A vontade de sentido também pode ser frustrada; neste caso, a logoterapia 
fala de "frustração existencial". O termo "existencial" pode ser usado de três 
maneiras: (1) referindo-se à existência em si mesma, isto é, um modo 
especificamente humano de ser; (2) referindo-se ao sentido da existência; 
(3) referindo-se à busca por um sentido concreto na existência pessoal, ou 
seja à vontade de sentido.13  
 
 

1.2 AUTOTRANSCENDÊNCIA: 

                                                           

12 Frankl, V. E. Em busca do sentido: um psicólogo no campo de concentração. 27ª Ed. Rio de 
Janeiro: Ed. Vozes, 2008.p. 124. 
13 Idem, p. 126. 
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Imagem 4 - Autotranscendência 

 
http//:www.fraternidadeducaluz.blogspot.com 

 

O termo transcendência vem do latim transcendentia – escalada; refere- se à 

qualidade do transcendente que, segundo Houaiss,, (2000.p.1866), significa “que 

está acima das ideias e dos conhecimentos ordinários (simbolismo).” Assim, 

autotranscendência é a autoescalada, é a busca de si-mesmo, da sua essência, 

através do investimento no autoconhecimento. 

Frankl acrescenta que “ser humano significa ser em face de um sentido a ser 

preenchido e de valores a concretizar,”14 ele enfatiza, ainda, que “o homem vive por 

seus ideais e valores, e a existência humana não é autêntica, a menos que seja 

vivida de maneira autotranscendente.”15 Cita uma frase de Nietzche: “Quem tem por 

que viver suporta quase qualquer como”, na qual vê um lema válido para qualquer 

psicoterapia. Enfatiza que o homem “transcende a si mesmo tanto em direção a 

outro ser humano, quanto em busca do sentido,” 16 Define o amor como capacidade 

de perceber outro ser humano em sua genuína singularidade e diz que a 

consciência envolve a capacidade de entender o sentido de uma situação em sua 

total unicidade e que cada pessoa é única e insubstituível. Assevera que 

                                                           

14 Frankl, V. E. A vontade de sentido. Fundamentos e aplicações da logoterapia. 1ª Ed. Revista e 
ampliada. São Paulo: Ed. Paulus, 2011. p. 29 
15.Idem. 
16 Idem. p. 69. 
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“autotranscendência constitui e essência da existência. Ser humano é ser 

direcionado a algo que não si mesmo.17  

Conclui ainda que: 

 
A autotranscendência assinala o fato antropológico fundamental de que a 
existência do homem sempre se refere a alguma coisa que não ela mesma - 
a algo ou a alguém, isto é, a um objetivo a ser alcançado ou à existência de 
outra pessoa que ele encontre. Na verdade, o homem só se torna homem e 
só é completamente ele mesmo quando fica absorvido pela dedicação a 
uma tarefa, quando se esquece de si mesmo no serviço a uma causa, ou no 
amor a uma outra pessoa. É como o olho, que só pode cumprir sua função 
de ver o mundo enquanto não vê a si próprio.18 

 
 

1.3 JUNG E O SENTIDO DA VIDA. 

 

1.3.1 Logos  

Segundo o dicionário Junguiano19, o termo logos entre seus múltiplos 

significados é configurado como: 

Personificação da ação diferenciadora da psique, motivo pelo qual é 
sinônimo de alma racional ou intelecto e, portanto de mundo do espírito. [...] 
Acrescenta que logos é “o que dá forma cognitiva ao mundo, [...] é a 
personificação da ação diferenciadora da própria consciência com o 
inconsciente. 

 

1.3.2 Sentido: 

O dicionário Junguiano20 indica que o sentido sugere o significado que cada 

um atribui à existência e ao mundo em que vive. Jung21 diz que: 

 

O ‘sentido’ é alguma coisa de espiritual.[...] Se quisermos trabalhar de forma 
realmente psicológica, deveremos conhecer o sentido dos fenômenos 
psicológicos [...] É impossível considerar a psique apenas do ponto de vista 
‘causal’; temos de considerá-la também do ponto de vista ‘final’ [...] 
obviamente, considero como necessários ambos os pontos de vista, tanto 
causal quanto o final, mas gostaria de frisar que, desde Kant, sabemos que 
os dois enfoques não se contradizem se forem considerados como 
princípios reguladores do pensamento e não como princípios constitutivos 
do próprio processo da natureza 

ALVES (apud Monteiro).22, questiona: 
                                                           

17  Frankl, V. E. A vontade de sentido. Fundamentos e aplicações da logoterapia. 1ª Ed. Revista e 
ampliada. São Paulo: Ed. Paulus, 2011. p.67. 
18 Frankl, V.E. A psicoterapia na prática. Campinas: Ed. Papirus, 2008.p.35. 
19 Pieri, P.F. Dicionário Junguiano. Rio de Janeiro: Ed. Vozes. São Paulo: Ed. Paulus, 2002. p. 297. 
20 Jung apud Pieri, P.F. Dicionário Junguiano. Rio de Janeiro: Ed. Vozes. São Paulo: Ed. Paulus, 
2002. p. 449 
21 Idem. p. 450. 
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Mas o que é o sentido da vida? “O sentido da vida é algo que se 
experimenta emocionalmente, sem que se saiba explicar ou justificar… É 
uma transformação de nossa visão de mundo, na qual as coisas se 
integram como em uma melodia, o que nos faz sentir reconciliados com o 
universo ao nosso redor, possuídos por um sentimento oceânico…, 
sensação inefável de eternidade e infinitude, de comunhão com algo que 
nos transcende, envolve e embala, como se fosse um útero materno de 
dimensões cósmicas”, poeticamente, responde  
 

Monteiro (2007)23, contextualiza sobre o sentido da vida: 

Sendo o homem, por essência, um ser desejante, a libido ou energia 
psíquica é um “quantum”, uma quantidade que se manifesta sob diferentes 
formas: fome, desejo sexual, busca epistemológica, criatividade e busca de 
sentido e significado para a vida — espiritualidade. Portanto, o ser humano 
traz em si o desejo do Infinito, da fonte originária, de Deus ou qualquer outro 
nome que lhe seja dado: inconsciente, Deus, Tupã…  
“A espiritualidade é a dimensão que corresponde à abertura da consciência 
ao significado e à totalidade de vida, possibilitando uma recapitulação 
qualitativa de seu processo vital. Portanto envolve a busca pelo sentido ou 
significado para a existência e está articulada a uma necessidade 
mitificante, ao imaginário e ao simbólico”.  
 

1.3.3 Sofrimento: 

Imagem 5 - Sofrimento 

 
http//:www.mangaepoesia.blogspot.com 

 

Eliade, (apud Monteiro)24 afirma que “o homem moderno a-religioso assume 

uma nova situação existencial, reconhece-se unicamente como sujeito agente da 

História, recusando todo apelo à transcendência e assume uma existência trágica”, 

experimentando, então, o sofrimento. Assim, acontecem desencontros, aflições, 

decepções, doenças. 

Estés (1996) afirma que é no meio da aflição que muitas coisas ficam claras e 

quando nada de bom acontece é porque a pessoa ainda não está escutando. Jung 
                                                                                                                                                                                     

22 Apud Monteiro, D.M.R. Espiritualidade e saúde na sociedade do espetáculo – Artigo publicado 
na Revista MUNDO DA SAÚDE. São Paulo, 2007: abr/jun 31 (2): 202-213. 
23 Idem. 
24 Ibidem. 
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(O. C. v. 11/1, § 87) diz que “o suor frio do medo já arrancou muita jaculatória dos 

lábios de muitos fortes. Assim, necessita-se apenas de condições ligeiramente 

inseguras para que ‘as complicadas formalidades mágicas’ sejam ressuscitadas da 

maneira mais natural.”25
 

Jung descreve o neurótico como alguém que, entre outras coisas, teme 

pensamentos ameaçadores da velhice que se aproxima e, como a perspectiva do 

futuro lhe parece inaceitável, volta-se de forma desesperadora ao passado como se 

o aguardassem afazeres desconhecidos e perigosos, ou ainda como se a existência 

que levara até esse momento lhe parecesse tão bela e tão preciosa, que já não seria 

capaz de passar sem ela. Compara a vida humana com o curso diário do Sol que ao 

meio dia começa seu declínio, quando a luz e o calor começam a diminuir e, no final 

da tarde, se extingue.  

Jung garante que ser o humano entra totalmente despreparado na segunda 

metade da vida, dá esse passo sob a falsa presunção de que suas verdades e seus 

ideais continuarão como dantes. Assevera que não se pode viver a tarde da vida 

segundo o programa da manhã, porque aquilo que era muito na manhã, será pouco 

à tarde, e o que era verdadeiro pela manhã será falso ao entardecer. 

 
O homem que envelhece deveria saber que sua vida não está em ascensão 
nem em expansão, mas um processo interior inexorável produz a contração 
da vida. Daí o dever de dedicar atenção séria ao seu próprio si-mesmo. 
Depois de esbanjar luz e calor sobre o mundo, o Sol recolhe seus raios para 
iluminar-se a si-mesmo.26 

O ser humano não chegaria aos setenta ou oitenta anos se esta 
longevidade não tivesse significado para sua espécie. Por isto a tarde da 
vida humana deve ter um significado e uma finalidade próprios, e não pode 
ser um lastimoso apêndice da manhã da vida.27

 

 

No próximo capítulo será aprofundada a questão do envelhecimento, suas 

peculiaridades para facilitar o entendimento sobre o comportamento humano, as 

perdas, suas dores e de que forma pode-se resgatar o sentido da vida.  

  

                                                           

25 Estés, C.P. O Jardineiro que tinha fé: uma fábula sobre o que não pode morrer nunca. Rio de 
Janeiro: Ed. Rocco, 1996.p.45. 
26  Jung. C.G. O.C 8/2 A Natureza da psique, 785. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2012.p. 355  
27 Idem,. 787.p. 356. 
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CAPÍTULO II 

 

 

Envelhecimento 

 

Imagem 6 – Entardecer 

 
http//:www.pixabay.com 

 

ORAÇÃO DO ENTARDECER 

 

Ysolda Cabral28
 

 

No entardecer de mim... 
Que eu não perca a sensibilidade, 

Que eu não perca a alegria e nem o bom humor, 
Que a esperança sempre acalente meu coração, 
Que os sonhos sejam sempre suaves e lindos, 
Que os pesadelos sejam totalmente banidos. 

No entardecer de mim... 
Que eu não tema o que virá, 

Que os Raios de Sol sejam sentidos, 
Tanto quando os Raios do Luar, 

Se não puderem ser vistos. 
No entardecer de mim... 

Que a música esteja na minha alma, 
Se não for mais ouvida; 

Que o perfume das flores seja percebido, 
Se perder também o olfato; 

Que a suavidade da rosa seja sentida; 
Mesmo que eu perca o tato. 

                                                           

28Cabral, Isolda. Disponível em http//:www.maniadesentir.blogspot.com.br. Acesso em 30.05.13. 
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No entardecer de mim... 
Que eu não perca a sanidade, 

E caso assim acontecer; 
Que o amor de Deus e a fé que sempre tive Nele; 

Me sustente até o fim. 
 

Segundo o Observatório das Metrópoles29, no Rio de Janeiro, as regiões da 

capital, Norte e Baixadas Litorâneas (Região dos Lagos, Armação dos Búzios, 

Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Silva Jardim), 

apresentam uma estrutura populacional bem mais envelhecida, comparando-se com 

as outras regiões. A proporção de idosos é considerável, especialmente para as 

mulheres.  

Imagem 7 – Humor 

 
http//:www.sadia.com.br 

 

De acordo com Haddad30, 

O aumento da população de pessoas idosas poderia sugerir a sua 
associação com o aumento da esperança média de vida da população 
brasileira, indicador social da melhoria da qualidade de vida e bem estar 
social. Entretanto, mesmo aqui é preciso fazer ponderações. Por um lado, 
ainda que se tenha elevado a esperança média de vida, isso não significa 
que tenham melhorado as condições objetivas de vida da classe 
trabalhadora. Por outro lado, o crescimento demográfico desses segmentos 
populacionais coloca em evidência uma outra questão: o aparecimento da 
população como objeto político e moral, matriz da produção de ideologias, 
inclusive as de natureza médica. 

Segundo Ângulo, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, filiada à Associação Médica Brasileira31: 

Não há unanimidade a respeito do conceito de velhice. Alguns autores 
afirmam que o envelhecimento inicia-se imediatamente após a fecundação, 
porque no organismo de um indivíduo inúmeras células envelhecem, 

                                                           

29 Observatório das Metrópoles. Disponível em http//:www.observatoriodasmetropolis.net. Acesso em 
17.05.13. 
30 Haddad, E.G.M. A ideologia da Velhice. São Paulo: Ed.Cortez, 1986.p. 17. 
31 Apud Haddad, E.G.M. A ideologia da Velhice. São Paulo: Ed.Cortez, 1986. p. 26. 
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morrem e são substituídas antes dele nascer. Tal afirmativa, porém, não 
contribui com qualquer valor prático na determinação dos parâmetros de um 
indivíduo idoso. 
Outros autores, como por exemplo, o prof. Wanderley Nogueira da Silva, 
dizem que ainda hoje a velhice é somente discutida mas não definida. Diz 
este autor ser difícil estabelecer uma idade em que o homem deixa a 
maturidade e ingressa na velhice. 
A Organização Mundial de Saúde considera a idade de 65 anos, como limite 
inicial caracterizador da velhice. Essa assertiva, embora por demais 
simplista, é usada por todos os estatísticos que documentam a geriatria, 
estabelecendo um mero valor cronológico, o qual, na maioria das vezes, 
não corresponde à idade fisiológica. 
Portanto, podemos concluir que são inúmeras as dificuldades para 
estabelecer o marco de início do envelhecimento, não só pelo fato de ser 
variável de indivíduo para indivíduo, mas também porque os primeiros sinais 
de envelhecimento são quase imperceptíveis. 
Apesar da pessoa idosa ter estatisticamente mais doenças e cicatrizes de 
doenças anteriores do que as pessoas mais jovens, velhice não é doença. 
Na verdade, a velhice, com suas características biológicas específicas, é 
um momento da vida como os outros, que pode ou não ter uma ou mais 
doenças associadas, mas isto não é necessário. 
O envelhecimento imprime aos indivíduos alterações naturais, cujo 
conhecimento é necessário para diferenciar-se o envelhecimento fisiológico 
do patológico. 
 

Vargas32, assim define envelhecimento: 

O envelhecimento pode ser entendido como o fenômeno biopsicossocial 
que atinge o homem e sua existência na sociedade. Manifestando-se em 
todos os domínios da vida, inicia-se pelas células, passa aos tecidos e 
órgãos e termina nos processos extremamente complicados do 
pensamento.  
 

Imagem 8 – Teia da Vida 

  
http//:www.acorujadomo ntesuntria.blogspot.com 

                                                           

32 Apud Haddad, E.G.M. A ideologia da Velhice. São Paulo: Ed.Cortez, 1986. p. 29. 
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Imagem 9 – União 

 
http//:www.encontrodafelizidade.blogspot.com 

 

Esclarece Jarbas José Ávila (1978:25), da Associação Médica Brasileira e da 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, (apud Haddad)33: 

O velho sadio não é psicológica nem fisiologicamente velho. O que 
caracteriza a velhice não é a quantidade dos anos vividos. Nem é o estado 
das artérias, como dizia Metchinnikof. Nem a anormalidade endócrina, como 
queria Pende. O que caracteriza a velhice é a perda dos ideais da 
juventude, é a dessintonização com a mentalidade de seu tempo, é o 
desinteresse pelo cotidiano nacional e internacional, é o humor irritadiço, é a 
desconfiança no futuro, o desamor ao trabalho. 
 

Imagem 10 – Trabalho de Idoso 

 
http//:www.homecare.blogspot.com 

                                                           

33 Haddad, E.G.M. A ideologia da Velhice. São Paulo: Ed.Cortez, 1986. p. 30. 
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Imagem 11 – Idosa no trabalho rural 

 
http//:www.portalctb.org.br 

 

Acrescenta Ângulo34, que é preciso mostrar que: 

Na verdade, a velhice, com suas características biológicas, é um momento 
da vida semelhante aos outros; que o fato de terem os gerontos sua reserva 
orgânica diminuída, reduzida e em declínio, velhice não é doença. Devemos 
convencer as pessoas idosas de que ainda são muito úteis, podendo, 
inclusive, produzir algo de interesse próprio e também dos grupos e da 
comunidade a que pertencem. 
Embora na idade avançada a massa encefálica diminua de peso, pelo 
desaparecimento de células em todas as camadas do córtex (a perda dos 
neurônios começa aos 25 anos), é um fato atualmente bem estabelecido 
que o envelhecimento não leva a um declínio das faculdades intelectuais. 
Na realidade, certas faculdades intelectuais nada sofrem com o 
envelhecimento e podem, mesmo, se desenvolver com o passar do tempo, 
como, por exemplo, o conjunto dos conhecimentos, o julgamento prático, a 
aptidão para dominar situações difíceis e o desembaraço verbal. 
Todavia outras se revelam mais sensíveis ao envelhecimento e 
“dependentes da idade”, como por exemplo, a faculdade da memória e 
observação, a capacidade de concentração, a agilidade intelectual e a 
faculdade de associação. 
 

Imagem 12 – Carinho 

 
http//:www.tecnologiaanticelulite.com.br 

                                                           

34Apud Haddad, E.G.M. A ideologia da Velhice. São Paulo: Ed.Cortez, 1986. p. 28. 
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O Professor Pedro Paulo Monteiro35, mestre em gerontologia, especialista em 

fisioterapia e neurologia esclarece que:  

Envelhecer é a maneira como cada organismo individual se desenvolve, 
definida por seus estados dinâmicos, nos quais as forças internas criam 
tensões produtivas, gerando expansão e crescimento em algumas 
dimensões, contração em outras, evitando perder qualquer padrão de 
permanência. Envelhecimento é um processo contínuo de transformação do 
humano como ser único em seu tempo vivido. Isto é o ser humano 
envelhece com o passar do seu próprio tempo, um tempo interno, subjetivo, 
que pertence a cada um individualmente. 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 1999), é 
importante diferenciar o envelhecimento primário, mudanças biológicas 
universais que ocorrem com o avanço da idade, do processo de 
envelhecimento ou envelhecimento secundário. 
O envelhecimento primário está presente em todas as pessoas e é 
determinado geneticamente. O envelhecimento secundário é caracterizado 
pelo somatório dos efeitos do meio ambiente, do estilo de vida e das 
doenças. Portanto, o envelhecimento secundário pode atenuar ou 
intensificar as mudanças trazidas pelo envelhecimento primário. 

 

A velhice não pode ser vista, tão somente, pelo lado biológico da questão. Se 

for definida nesse contorno, o será de forma parcial, pois nunca é um fato absoluto. 

Outras questões estão aí envolvidas. É preciso ter em vista as dimensões da vida 

humana: biopsicossocial e espiritual, conforme Jorgete Botelho36 comenta sobre o 

tema: 

Para a psicologia, a religiosidade pode oferecer respostas às exigências da 
velhice, porque facilita a aceitação das perdas ligadas ao processo de 
envelhecimento, bem como, oferece ferramentas psicológicas para lidar 
com as situações estressantes, sem desequilibrar a pessoa. Ela pode dar 
um sentido, um significado à vida, que transcende o sofrimento, a perda e a 
percepção de mortalidade. 
Religiosidade e espiritualidade são conceitos diferentes. A palavra religião 
vem do latim, religare, que significa religar, restabelecer a ligação entre 
Deus e os homens. Já espiritualidade vem do latim, spiritus, que significa 
“sopro”, referindo-se ao sopro da vida. E envolve a capacidade de se 
maravilhar, de reverência e gratidão pela vida. É a habilidade de ver o 
sagrado nos fatos comuns, de sentir a pujança da vida, de ter consciência 
de uma dimensão transcendente (Elkins,1999). Para o Dalai Lama (1999), a 
melhor religião é a que nos faz melhores como seres humanos. 
 

Viktor Frankl37, fala da importância da lembrança do primeiro contato com a 

fé, a primeira vez que se ouviu falar sobre Deus. Essa lembrança era utilizada como 

um recurso de enfrentamento para os seus pacientes que encontravam- se com uma 

doença incurável, terminal. 

                                                           

35 Monteiro, P.P. Envelhecer. Histórias. Encontros. Transformações. 3ª Ed. Belo Horizonte: Ed. 
Autêntica, 2005. p. 27. 
36 Botelho, J. Artigo: O significado existencial da religiosidade na velhice. Disponível em 
http//:www.envelhecerativo.psc.br. Acesso em 21.05.13. 
37 Frankl, V. A presença ignorada de Deus 7ª ed. São Leopoldo: Ed. Sinodal. Petrópolis: Ed. Vozes, 
2003.p. 112. 
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Imagem 13 – Alpinismo na 3ª Idade 

 
http//:www.bookjive.com 

Sobre o envelhecer disse Frankl,38  

Não encontro nada mal em envelhecer, pois na medida que estou 
envelhecendo, estou amadurecendo. O envelhecer é um aspecto do 
perecível da existência humana, mas no fundo, é um grande incentivo para 
a responsabilidade, para o reconhecimento de que o ser responsável é uma 
característica tão básica como essencial da existência humana. 
 

Imagem 14– Jung na Velhice  

 
http//:www.gettyimages.com 

Jung39 afirma que: 

                                                           

38 Frankl, V.E. A presença ignorada de Deus. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2003. p. 113. 
39 Jung, C.G. A natureza da da psique. O.C. v.8/2. 9ª Ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. §§ 778, 785, 
787, 790 e 792.p. 354 -357. 
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O ser humano não chegaria aos setenta ou oitenta anos se esta 
longevidade não tivesse um significado para sua espécie. Por isto, a tarde 
da vida humana deve ter um significado e uma finalidade próprios, e não 
pode ser apenas um lastimoso apêndice da manhã da vida.[...] 
Tenho observado que uma vida orientada para um objetivo em geral é 
melhor, mais rica e mais saudável do que a vida sem objetivo, e que é 
melhor seguir em frente acompanhando o curso do tempo, do que marchar 
para trás e contra o tempo. 
Suponhamos um Sol dotado de sentimentos humanos e de uma 
consciência humana relativa ao momento presente. De manhã, o Sol se 
eleva do mar noturno do inconsciente e olha para a vastidão do mundo 
colorido que se torna tanto mais amplo quanto mais alto ele ascende no 
firmamento. O Sol descobrirá sua significação [...]e se dará conta de que 
seu objetivo supremo está em alcançar a maior altura possível e, 
consequentemente, a mais ampla disseminação possível de suas bênçãos 
sobre a Terra. Apoiado nessa convicção ele caminha para o zênite 
imprevisto. [...] Precisamente ao meio-dia, o Sol começa a declinar e este 
declínio significa uma inversão de valores e ideais cultivados durante a 
manhã. O Sol torna-se contraditório consigo mesmo. É como se recolhesse 
dentro de si seus próprios raios, em vez de emiti-los. A luz e o calor 
diminuem e por fim se extinguem.  
[..] Para o jovem constitui quase um pecado ou, um perigo ocupar-se 
demasiado consigo próprio, mas para o homem que envelhece é um dever 
e uma necessidade de dedicar atenção séria ao seu si-mesmo. Depois de 
haver esbanjado luz e calor sobre o mundo, o Sol recolhe os seus raios 
para iluminar-se a si-mesmo. 
 

Imagem 15 – Cora Coralina 

 
http//:www.kdfrases.com 

Cora Coralina, poeta goiana que viveu até 95 anos nos dá um exemplo de 

sentido e firmeza diante da vida. Sua vida sempre foi criativa; apesar dos revezes 

por que passou, fazia doces e/ou escrevia versos: 

Eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E digo prá você: não 
pense. Nunca diga estou envelhecendo ou estou ficando velha. Eu não 
digo. Eu não digo que estou ouvindo pouco. É claro que quando preciso de 
ajuda, eu digo que preciso. Procuro sempre ler e estar atualizada com os 
fatos e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida.  
O melhor roteiro é ler e praticar o que lê. O bom é produzir sempre e não 
dormir de dia. Também não diga prá você que está ficando esquecida, 
porque assim você fica mais. Nunca digo que estou doente, digo sempre: 
estou ótima. Eu não digo nunca que estou cansada. Nada de palavra 
negativa. 
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Quanto mais você diz estar ficando cansada e esquecida, mais esquecida 
fica. Você vai se convencendo daquilo e convence os outros. Então silêncio! 
Sei que tenho muitos anos. 
Sei que venho do século passado, e que trago comigo todas as idades, mas 
não sei se sou velha não. Você acha que eu sou? Tenho consciência de ser 
autêntica e procuro superar todos os dias minha própria personalidade, 
despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto, pois lutar é a 
palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. 
O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e 
amizade. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça 

Digo o que penso, com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que 
devo fazer, com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois 
bondade também se aprende.40 

CORA CORALINA  
 

No próximo capítulo será enfocada a Arteterapia que, por ser um processo 

terapêutico que utiliza inúmeras estratégias expressivas, pode ser um grande 

auxiliar para o amadurecimento do ser humano.  

  

                                                           

40 Disponível em http//:www.pensador.uol.com.br. Acesso em 22.05.13. 
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CAPÍTULO III 

 

 

ARTETERAPIA 

 

Imagem 16 – Jung e Arteterapia  

 
http//:www.gettyimages.com 

 

 

É comum conceituar arteterapia como utilização da arte como forma de 

expressão, o que faz com que a subjetividade do indivíduo se manifeste, consciente 

ou inconscientemente, tornando inteligíveis os seus conteúdos. A arteterapia é um 

caminho que facilita o processo de autoconhecimento e, consequentemente, de 

resolução dos nossos conflitos interiores. Para melhor entender será apresentado 

um breve histórico desse trabalho, seguido de outras considerações. 

 

 

3.1 Histórico:  

 

A American Art Therapy Association (AATA), fundada em 1969, define 

Arteterapia como uma profissão assistencial ao ser humano e que oferece 

oportunidades de exploração de problemas pessoais por meio da expressão verbal e 

não verbal e do desenvolvimento de recursos físicos, cognitivos e emocionais, bem 

como a aprendizagem de habilidades, por meio de experiências terapêuticas com 

linguagens artísticas variadas.41 A arte é usada desde os tempos das cavernas há 

                                                           

41 Cimas, C.F. Arterapia e Resiliência: Um envelhecimento Criativo e Saudável. Monografia de 
pós graduação. Rio de Janeiro: POMAR/ISEPE, 2008. 
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35000 anos atrás com pinturas dentro e fora destas, podendo ser uma ponte 

expressiva entre o interior – espaço protegido - e o exterior cheio de perigos e 

desafios. Existem registros anteriores, segundo Philippini42 , de que no século 5 a.C., 

na Grécia, em Epidauro, centro de cura dedicado à Asclépio, já se utilizava a arte 

como prática terapêutica. Os enfermos, neste local, assistiam à peças teatrais e 

musicais e também podiam observar manifestações artísticas. À noite eram 

recolhidos para a prática da incubação, que era a possibilidade de receber 

indicações de divindades – através do sonho – sobre o que poderia transformar 

aquilo que havia gerado a doença.  

A partir do século XIX, o psiquiatra Max Simon fez análise de pinturas de 

pacientes e classificação de acordo com suas patologias. Nessa mesma época, 

outros médicos europeus tiveram interesse em analisar as expressões artísticas de 

seus pacientes, como o caso de Morselli (1894), Júlio Dantas e Fusac (1900). No 

entanto, foi Mohr (1906) que se interessou em estudar comparativamente as 

produções de seus pacientes com os de pessoas saudáveis e também com os de 

grandes artistas. Nessa análise, pode perceber como manifestavam suas histórias 

de vida e conflitos pessoais, através da imagem. Daí surgiram, mais tarde, os testes 

psicológicos como Rorschach e TAT de Murray. 

Freud, no início do sec. XX (1910-1913), também interessou-se pela arte e 

analisou trabalhos de Leonardo da Vinci. Concluiu que a arte é a sublimação dos 

desejos sexuais, impulsos instintivos que não podem ser satisfeitos de forma real e 

são, portanto, levados para produzir algo que seja aceito por esta realidade, com 

função catártica, e observou que o inconsciente se manifesta através das imagens 

produzidas, sem censura da mente. 

Segundo Souza43, foi Jung o primeiro a utilizar a expressão artística em seu 

consultório, não só como diagnóstico, mas como possibilidade terapêutica. Na 

década de 1920, utilizou a linguagem expressiva como forma de tratamento, 

solicitando-lhes que fizessem desenhos livres, imagens de sentimentos, de sonhos, 

de situações conflituosas ou outras. Dava prioridade à expressão artística e à verbal 

como componentes de cura. Afirmou que a criatividade tem uma função psíquica 

natural, estruturante, e não é sublimação de instintos sexuais como acreditava 

                                                           

42 Philippini, A. Reencontro e Reencantos na Terceira Idade – in Revista Imagens da 
Transformação, v. VII. Rio de Janeiro: POMAR, 2000.p.37. 
43 UBBAT/2013. Disponível em http//:www.kdimagens.com. Acesso em 10.03.13. 
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Freud. Segundo ele, 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 evolução da personalidade e com a estruturação do 

pensamento. No capítulo “Chegando ao Inconsciente” escrito por Jung no livro O 

Homem e seus Símbolos (1964), ele demonstra como conteúdos psíquicos estão 

presentes nas obras de arte realizadas pelo ser humano44. 

Os textos escritos por Jung são exemplificados por imagens, fantasias e 

sonhos e, em sua maior parte, a partir de suas próprias experiências. O Livro 

Vermelho, que foi publicado muitos anos após sua morte, registra de forma criativa 

todas as suas experiências interiores, tanto na escrita – manuscrito em latim, quanto 

nas imagens produzidas por ele a partir de sonhos e “encontros” com o inconsciente. 

No Brasil, Osório César, em 1923, introduziu a arte em seus trabalhos no 

hospital do Juqueri (Franco da Rocha- SP). De acordo com a psicanálise freudiana, 

escreveu e publicou “A arte primitiva nos alienados”. Em 1927 publicou outras 

obras como: “Contribuição para o estudo do simbolismo místico nos alienados”, 

“Sobre dois casos de estereotipia gráfica com simbolismo sexual”. Em 1929 

publica “A expressão artística nos alienados”, trocava experiências com Freud, 

mas muitos dos seus registros se perderam. 

Diniz 45 diz que 

[...] arte é um instrumento essencial para o desenvolvimento humano, daí 
seu efeito terapêutico. A arte auxilia os indivíduos a lidar melhor com seus 
conteúdos internos, estabelecer seu equilíbrio emocional, encontrar sua 
própria linguagem expressiva e exorcizar seus demônios e também 
assimilar o numinoso. Estas imagens se despontecializam ao serem 
concretizadas em produções artísticas.  

 
Nos anos de 1940, nos Estados Unidos, Margaret Naumburg sistematiza a 

arteterapia, dando impulso ao uso das artes no processo terapêutico em seu 

consultório, seguindo os princípios da psicanálise, e com ênfase em trabalhos  

corporais, tendo em vista a emergência com pacientes psiquiátricos do pós guerra, 

                                                           

44 Souza, ORS. Histórico da Arteterapia- UBAAT. Disponível em http//:www.portalcapixabao.com. 
Acesso em 10.03.13. 
45 Diniz, L. Artigo: Espiritualidae e Arteterapia, in: Revista Imagens da Transformação nº 10. Rio 
de Janeiro: POMAR, 2003.p.43. 
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suprindo, assim, as técnicas convencionais existentes. Denominou seu projeto 

“Arteterapia de orientação dinâmica”. Em 1968, ministra cursos de extensão em 

Arteterapia. 

No Rio de Janeiro, em 1946, Dra. Nise da Silveira, psiquiatra que trabalhava 

no Centro Psiquiátrico Pedro II, procurou entender as produções imagéticas dos 

pacientes sob o olhar da teoria junguiana. Analisou todo o material e deixou uma 

excelente contribuição para a Arteterapia. Trocou correspondência com Jung sobre 

seus estudos, em 1952, e, a convite dele, participou do Congresso de Zurique em 

1956, onde apresentou os trabalhos de seus pacientes. Escreveu “O mundo das 

Imagens”(1992) e “Imagens do Inconsciente” (1981) e fundou o Museu do 

Inconsciente e a Casa das Palmeiras onde atendia pacientes com problemas 

psiquiátricos. 

A partir de então muitos foram os trabalhos realizados segundo o pensamento 

de Freud e de Jung. Em Maryland, EUA – 1953, Hanna Yaka Kitkowska, inicia um 

trabalho de arteterapia com grupos e famílias. Françoise Douto, em 1972, lacaniana, 

utiliza a arte no trabalho que desenvolve com crianças, procurando através de 

gestos, mímica, desenho, escultura, e outras expressões artísticas. ajudá-las no 

desenvolvimento motor, no raciocínio e no relacionamento afetivo. 

Janie Rhyne, utlizando-se da Gestalt-terapia, escreve em seu livro “The 

Gestal Art Experience”(1973), sobre a possibilidade de promover contato com os 

conflitos e reorganizar as próprias percepções através da arte. Em 1974, Natalie 

Rogers, filha de Carl Rogers junta os princípios da teoria centrada na pessoa com a 

aplicação de trabalhos expressivos, pintura, modelagem, expressão corporal, teatro, 

dança, música. No seu trabalho denominado Conexão Criativa postula que a 

expressão deve ser verbalizada e compreendida pelo cliente e não interpretada pelo 

terapeuta.  

Aqui, há várias associações de arteterapeutas: no Rio de Janeiro, 

Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Brasil central, Rio Grande do 

Sul, Bahia e Sul do Brasil, além da União das Associações de Arteterapia (UBAAT) 

cuja finalidade é reconhecer, normatizar e legalizar a profissão46.  

                                                           

46 Segundo Diniz (2009), Ângela Philipini é uma das precursoras da arteterapia no Brasil e vem 
trabalhando há mais de 30 anos na construção e ampliação deste campo do conhecimento. 
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Recentemente, em 31 de janeiro de 2013, o profissional arteterapeuta foi 

reconhecido e sua atividade inscrita no CBO – Código Brasileiro de Ocupações, 

como:  

2263 :: Profissionais das terapias criativas e equoterápicas 
2263-05 – Musicoterapeuta 

2263-10 – Arteterapeuta 

2263-15 – Equoterapeuta 
 

Descrição sumária: 
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 técnico-científicas através da realização de 
pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em eventos 
científicos."47  

 

 

3.2 CONCEITUAÇÃO: 

 

Diniz48 apresenta a arteterapia como: 

Processo terapêutico com amplas e diversificadas formas de atuação, 
contribui para que esse momento da vida ( velhice) seja vivenciado de 
forma recompensadora. A Arteterapia, ao ser capaz de abrir novos canais 
de comunicação que facilitam o acesso ao inconsciente por intermédio das 
múltiplas formas de expressão, criação, destruição e recriação com 
diferentes materiais, contribui para a integração do Eu ao possibilitar a 
constelação da energia cósmica em símbolos específicos deste ciclo, 
resultando numa compreensão mais ampla da vida. 

Este mesmo tema, segundo Philippini49, 

Existem inúmeras possibilidades de conceituar arteterapia. Uma delas é 
considerá-la como um processo terapêutico decorrente da utilização de 
modalidades expressivas diversas, que servem a materialização de 
símbolos. Estas criações simbólicas expressam e representam níveis 
profundos e inconscientes da psique, configurando um documentário que 
permite o confronto, no nível da consciência, destas informações, 
propiciando “insights” e posterior transformação e expansão da estrutura 
psíquica. Uma outra forma de dizer, poderá ser simplesmente terapia 
através da Arte. 
 

Complementando, Fagali50 diz que a “arteterapia focaliza essencialmente as 

questões sobre a postura e os fundamentos terapêuticos, considerando o 

                                                           

47 Brasil -  Brasileiro de Ocupações. Disponível em http//: www.mtecbo.gov.br. Acesso em 10.03.13. 
48 Diniz, L. Artigo: Espiritualidade e Arteterapia, in: Revista Imagens da Transformação º 10. Rio de 
Janeiro: POMAR, 2003.p.45. 
49 Philippini, A. Cartografias da Coragem: Rotas em Arte Terapia. Rio de Janeiro: WAK, 2008. p. 
20. 
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aprofundamento do fazer e do refletir das artes plásticas e de outros recursos 

expressivos.” 

Philippini51, ressalta que “O processo expressivo e criador nos colocam como 

emissor e receptor de imagens. O trajeto marcado por símbolos particulares, que 

assinalam, informam e definem sobre os estágios da jornada de individuação de 

cada um.” 

Assim, Arteterapia é um processo terapêutico que ocorre através da utilização 

de diversas modalidades expressivas. As atividades artísticas utilizadas configurarão 

uma produção simbólica concretizada em inúmeras possibilidades plásticas, 

diversas formas, cores, volumes. Esses recursos servem para facilitar a conexão 

entre os conteúdos internos e externos do indivíduo através de sua simbologia. Esta 

materialidade permite o confronto e, gradualmente, a atribuição de significados às 

informações provenientes de níveis muito profundos da psique, que pouco a pouco 

serão apreendidas pela consciência. Neste contexto, a arte não é de ordem estética, 

técnica ou acadêmica e, sim, um processo expressivo.  

Em seu livro “Linguagens e materiais expressivos em Arteterapia52: uso, 

indicações e propriedades, Philippini reúne seis grupos temáticos, sem, no entanto, 

fechar a questão: 

 

1- colagens, fotografias, pinturas e desenhos que são utilizados, habitualmente 

em suporte de papel;  

Imagem 17 – Colagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acervo pessoal da autora. 
 

                                                                                                                                                                                     

50 Fagali, E.Q. no cap. Encontros entre arteterapia e psicopedagogia: a relação dialógica 
terapeuta e cliente, educador e aprendiz, in: Ciornai, S. Percursos em Arteterapia. São Paulo: Ed. 
Summus Editorial, 2005.p.30. 
51 Philippini, A. Cartografias da Coragem: Rotas em Arte Terapia. Rio de Janeiro: WAK, 2008. p.20. 
52Philippini, A. Linguagens e Materiais Expressivos em Arteterapia: Uso, Indicações e 
Propriedades. Rio de Janeiro: WAK, 2009.p.21. 
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2- tecelagens, bordado e costura que são utilizados em tecidos ou que 

constroem tessituras e formas a partir de fios e linhas; 

Imagem 18 – Olho Divino 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Imagem 19 – Feltragem Molhada 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
3- mosaico e assemblagem, com a utilização de cacos e fragmentos de 

materiais descartáveis e/ou rompidos que, ao se reunirem, trazem significados; 

  
 Imagem 20 - Mosaico 

 
Acervo pessoal da autora. 
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4- modelagem – volume e tridimensionalidade que serve- se de materiais 

diversos como argila, papier mâché, massa artesanal de modelagem, biscuit, e 

outros. 

 

Imagem 21 – Modelagem em Argila 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

5- construção, que engloba criação de personagens, maquetes, instalações e 

outros objetos terapêuticos com “self-book” e “self-box" 

 
Imagem 22 – Self-box 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

Imagem 23 - Construção 

 

Acervo pessoal da autora. 
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6- “conexões criativas”, que não estão ligadas às artes plásticas: escrita criativa, 

contação de histórias, teatro, vídeos e consciência corporal. 

  
Imagem 24 – Mandala de sementes, flores e frutos 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Imagem 25 – Móbile – Lenda de Sadako 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Philippini assevera que o uso de materiais diversificados é um facilitador para 

que a pessoa entre em contato com seus conteúdos inconscientes e experiências da 

fase pré verbal ou mais primitivas ou coletivas, que permitem elaborar tais 

conteúdos. 

Imagem 26– Terrário -Mito do Cuidado 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Com o objetivo de aproximar o horizonte do nosso estudo junto à teoria 

referencial junguiana, o próximo capítulo será dedicado à Psicologia Analítica. 

Inicialmente, srá feio um breve apanhado sobre as origens de Jung e, em seguida, 

sobre alguns conceitos básicos. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

Imagem 27 – Jung à beira do lago 

 
http//:www.institutoaion.net 

 

“Sou eu próprio uma questão colocada ao mundo 

e devo fornecer minha resposta; caso contrário 

estarei reduzido à resposta que o mundo me der.”53  

 

 

Psicologia analítica é a designação que Jung, em 1911, confere à psicologia 

das relações entre consciência e inconsciente e, em particular, à reflexão sobre este 

procedimento, uma vez que a expressão refere- se a uma psicologia profunda, de 

relação entre a superfície e a profundidade que analisa os métodos empregados na 

                                                           

53 Testa. A.L. Artigo: Individuação – publicado em http//:www.terapiaemdia. Acesso em 06.06.13. 
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representação do objeto psíquico e na edificação da verdade. Com esta expressão, 

Jung abre as portas a um conhecer e a um pensar psicológicos que são críticos. A 

psicologia é analítica quando está em grau de interrogar-se sobre aquilo que se 

sabe e aquilo que ainda não se sabe. 

 

 

4.1 CARL GUSTAV JUNG – SUAS ORIGENS 

 

Carl Gustav Jung é geralmente considerado como um dos pais da psicologia 

moderna e o precursor da psicologia analítica, orientada num sentido antropológico-

cultural. Nasceu a 26 de julho de 1875, em Kesswil, na Suíça. Era filho de um pastor 

protestante. Aos quatro anos de idade, a família mudou-se para os arredores de 

Basiléia. Foi lá, em Basiléia, um dos centros culturais mais importante da Europa, 

onde Jung fez todos seus cursos, inclusive medicina. 54 

No seu livro de Memórias55, Jung registra as restrições que fazia ao pai. O 

pastor temia as experiências religiosas imediatas, prendia-se à fé e ancorava-se na 

Bíblia e nos dogmas, o que Jung não aceitava. Identificava-se muito mais com a 

mãe. Não há no livro referência a nenhum período de fervor religioso ligado ao 

protestantismo. A ideia de Deus, entretanto, o fascinava. O menino pensava e sentia 

Deus como uma força avassaladora que trazia bem-aventurança, mas, também, 

desespero e terror.  

Jung concluiu o curso médico em 1900, aos 25 anos, e logo deixou Basiléia 

para ocupar o cargo de segundo assistente no hospital Burgholzli de Zurique, um 

centro de intensa atividade científica, que era dirigido por Eugen Bleuler. A carreira 

de Jung neste hospital foi brilhante. Logo passou a primeiro assistente e em 1902 

defendeu sua tese de doutoramento: Psicologia e patologia dos fenômenos ditos 

ocultos, que era o estudo do caso de uma médium espírita. Neste mesmo ano 

interpreta os numerosos espíritos manifestados como personificações de aspectos 

diferentes e até opostos da própria médium e os classifica em dois grupos: o tipo 

grave religioso e o tipo alegre libertino.  

Em 1903, casou-se com Emma Rauschenbach e com ela teve cinco filhos. No 

ano de 1905 foi designado Oberartz, posto imediatamente abaixo de Bleuler, e como 
                                                           

54 Silveira. N. Jung, Vida e Obra. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1981.p11. 
55 Idem. 
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pesquisador original; pesquisava sobre associações verbais com o intento de trazer 

esclarecimentos sobre a estrutura psicológica da esquizofrenia. Logo descobriu os 

complexos afetivos, cuja conceituação, juntamente com a técnica para sua 

detecção, foi a. primeira contribuição de Jung à psicologia moderna. Em 1906 

publicou Estudos sobre Associações; em 1907, A Psicologia da Demência 

Precoce e em 1908, o Conteúdo das Psicoses.  

Em 1907 entrou em contato com Freud, em Viena. Até 1912 estabeleceu-se 

uma estreita colaboração entre os dois. Viajaram juntos aos Estados Unidos onde 

Freud apresentou as célebres cinco conferências sobre psicanálise e Jung seus 

trabalhos relativos às associações verbais. Em 1910, foi fundada a Associação 

Psicanalítica e Jung foi eleito seu primeiro presidente; mas, em 1912, seu livro 

Metamorfoses e Símbolos da Libido continham divergências doutrinárias 

profundas que o separavam de Freud. A partir daí iniciou-se uma nova fase de sua 

vida. Começava um difícil período de solidão, mas também um período de ativação 

do inconsciente, de intensas experiências interiores, sonhos impressionantes e 

visões. Jung decidiu aceitar 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 contato com a realidade exterior. 

Trabalhava com seus pacientes sem seguir regras preestabelecidas e tratava 

de ajudá-los a entender as imagens oníricas que estes lhe proporcionavam através 

da intuição e de seu próprio trabalho pessoal de introspecção. Foi através da 

interpretação de seus sonhos e experiências internas que Jung chegou à descoberta 

de um centro profundo do inconsciente, centro ordenador da vida psíquica e fonte de 

energia, o self. Atento aos fenômenos que se desdobravam no seu íntimo, 

apreendeu o fio e significação do curso que tomavam, verificando que acontecia a 

busca da realização da personalidade total – processo de individuação. Isto se deu 

entre os anos 1912 a 1918, época em que Jung esteve mergulhado nessa tarefa do 

autoconhecimento, encarando face a face as imagens do inconsciente. Nesse 

período, Jung não publicou nenhum livro, mas escreveu vários ensaios e 

conferências. Em 1914 pronunciou uma conferência em Londres: Sobre a 

compreensão psicológica e a importância do inconsciente em psicopatologia; 

A estrutura do inconsciente,1916 As relações entre o ego e o inconsciente; A 

psicologia do inconsciente,1917; Sobre o inconsciente, 1918. Em 1920 publica 
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os Tipos Psicológicos onde em compensação ao período de introversão, trata de 

entender as relações do homem com outros homens, com as coisas e com o mundo.  

De 1921 a 1926 Jung fez várias viagens, incluindo o norte e a parte oriental 

da África. Foi de Uganda ao Quênia, Monte Elgon às margens do Rio Nilo, para ter a 

oportunidade de ver a imagem do europeu refletida nos olhos de pessoas de outras 

culturas. Conviveu, também, com os índios Pueblo do Novo México (EUA). Dessas 

viagens trouxe a descoberta da significação cósmica da consciência. Observou os 

primitivos e fez associações importantes sobre estado de inconsciência e 

consciência. Em seguida, dedicou-se ao reexame de suas intuições, vivências 

pessoais e observações clínicas referentes ao inconsciente coletivo. Fez várias 

conferências sobre o assunto e só mais tarde publicou sobre o tema. Também fez 

longos estudos sobre o Arquétipo Mãe, alicerçado que o trabalho científico deveria 

ser construído devagar e com prudência.  

Em relação à arte alquímica, buscou prefigurações históricas para suas 

experiências interiores e, nessas pesquisas, fez o surpreendente achado de que o 

processo pelo qual ele próprio passara correspondia ao processo de transformação 

alquímica, que apresentou, inicialmente, em conferência para depois publicar 

Psicologia e Alquimia (1944). Assim fez com Simbolismo dos sonhos e o 

processo de individuação (1939).  

Em 1945, Jung completou 70 anos e estava no apogeu da atividade criadora. 

Prosseguia nas pesquisas sobre alquimia, publicou Psicologia da Transferência, 

1946, e Misterium Coniunctionis, livro que muitos julgam sua obra máxima, no 

qual trabalhou durante dez anos e que foi publicado em 1955, quando o autor atingia 

os 80 anos. Escreveu inúmeros outros textos que compõem suas Obras Completas. 

Em 1957, começou a redação de Memórias, Sonhos e Reflexões, com Aniela 

Jaffé, e deu entrevista na TV para a BBC. Termina, em 1961, dez dias antes de 

morrer, um ensaio para O Homem e Seus Símbolos, obra para leigos, organizada 

pelo próprio Jung e escrita por ele e seus colaboradores, com artigos de Aniela 

Jaffé, Marie-Louise Von Franz e outros, publicado após sua morte em 6 de junho.56  

 

 

4.2 PSICOLOGIA ANALÍTICA 

                                                           

56 Disponível em http//:www.suapesquisa.com. Acesso em 23.04.2013. 
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Imagem 28 – Jung e o Inconsciente 

 
http//: instituto aion.net 

 

A psicologia analítica é um dos grandes alicerces que se tem para o 

desenvolvimento de projetos arteterapêuticos. Da teoria Junguiana destaca-se 

alguns conceitos de suma importância para os terapeutas que a seguem. 

 

 

4.3 CONCEITOS MAIS IMPORTANTES: 

 

 

4.3.1 Inconsciente: 

 
Imagem 29 – Inconsciente 

 
http//:www.despertandonaluz.blogspot.com 
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Segundo o Dicionário Junguiano57, inconsciente é o termo central em todas 

as psicologias da profundidade. É usado como adjetivo para qualificar os conteúdos 

não presentes na consciência, e como substantivo para especificar um lugar da 

psique. 

Historicamente, a noção de inconsciente é encontrada, pela primeira vez no 

pensamento de Leibniz que falou de “pequenas percepções” ou “percepções 

insensíveis” que não são acompanhadas pela reflexão ou consciência e que 

formam: 

Aquele não sei o quê, aqueles gostos, aquelas imagens das qualidades 
sensíveis, claras no conjunto, mas confusas nas partes; aquelas impressões 
que os corpos que nos circundam produzem em nós e envolvem o infinito; 
aquela ligação que cada ser tem com todo o resto do universo.58  

 

A ideia da existência de uma própria e verdadeira zona inconsciente foi 

difundida a partir de Wolf59 e Kant. Mas o inconsciente como identidade de natureza 

e espírito aparece na filosofia de Schelling: 

O inconsciente é a raiz invisível da qual todas as inteligências não são mais 
que as potências; é o eterno intermediário entre o sujeito que se 
autodetermina em nós e o objetivo ou o que o intui; e é o fundamento da 
uniformidade na liberdade e da liberdade na uniformidade objetiva.60  

 

Outros pensadores discorreram sobre a natureza do inconsciente, mas foi 

com a psicanálise que o inconsciente perdeu o caráter indeterminado ou amorfo, 

adquirindo um conteúdo preciso, isto é, identificando-se com as tendências sexuais 

que de vários modos encontram-se escondidas na psique. Freud expõe, assim, as 

duas teses fundamentais do pensamento psicanalítico: 

A primeira destas desagradáveis afirmações da psicanálise é que os 
processos psíquicos são por si só inconscientes e de que toda a vida 
psíquica são conscientes apenas algumas partes e ações singulares. E a 
outra proposição da psicanálise é a afirmação que alguns movimentos 
pulsionais, os quais não podem ser chamados a não ser de sexuais, têm 
grandíssima parte, até agora não considerada suficientemente, na 
determinação das doenças nervosas e mentais. Afirma além disso que 
esses mesmos impulsos sexuais fornecem um contributo que não deve ser 
subestimado diante das mais altas criações culturais, artísticas e sociais do 
espírito humano61  
 

                                                           

57 Pieri, P.F. Dicionário Junguiano. São Paulo: Ed. Paulus, 2002.p.240. 
58 Leibniz. Nuovi saggi sull’intelletto umano. 1703. Laterza, Bari 1963. p. 17 
59 Wolff.Psychologia rationalis, Halle 1734, § 58ss. in: Pieri, P.F. Dicionário Junguiano. São Paulo: 
Ed. Paulus, 2002. p. 240 a 252. 
60 Schelling. Sistema dell’idealismo transcedetale. 1800. Laterza, Bari 1965, p.280. 
61 Freud, S. Introduzione ala psicoanalisi, 1915-1917. Vol. 8 p 205. 
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A partir de todas as considerações formuladas por Freud e através dos 

estudos sobre as associações mentais, Jung formula sua própria doutrina sobre o 

inconsciente. Na psicologia analítica junguiana, as qualificações fundamentais 

atribuídas a esse termo são duas: a de condição ou causa e a de compensação. Na 

primeira, o inconsciente é entendido como princípio que torna possível a consciência 

de mundo. Na segunda, o inconsciente é, ao invés, entendido como a fonte de que a 

mesma ação do significar – que preside a consciência – pode ser mantida ou pode 

estar sujeita a transformações. Deve-se conseguir distinguir as várias 

conceitualizações de inconsciente tendo em vista os significados específicos que 

adquirem qualificações fundamentais: 1) a respeito da relação entre inconsciente e 

representação do mundo, segundo o qual o inconsciente é causa ou condição; 2)a 

respeito da relação entre inconsciente e representação comum do mundo, pela qual 

o inconsciente é fonte de manutenção das representações já dadas mas é também 

origem das modificações e transformações destas, e é uma função dinâmica que 

envolve um efeito de compensação. 3) a respeito da relação “inconsciência” – 

“consciência”, razão pela qual se fala de paradoxais pares de opostos psíquicos; 4) 

a respeito da relação entre inconsciente e consciência, ou seja, a respeito da 

possibilidade de vias de acesso da consciência ao inconsciente, pelo que se 

verificam uma particular acepção da neurose e igualmente numa forma de 

psicoterapia. 

 

4.3.2 Símbolo: 

 
Imagem 30 – Símbolo 

 
http//:www.daratelier.com  
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Na linguagem comum, símbolo significa: 1) o mesmo que signo; 2) uma 

espécie particular de signo; 3) a ação de assinalar. O termo deriva do grego 

symbállo = coloco junto. Na Grécia, era comum o uso de cortar em duas partes uma 

moeda, um anel ou objeto qualquer e dar a metade a um amigo ou hóspede. Nesta 

primitiva função prática, o termo significava, portanto, as duas metades de um objeto 

partido: uma vez colocadas juntas, recompunham o objeto e, desse modo, cada uma 

tornava- se sinal de reconhecimento uma para a outra. 

Na literatura junguiana, são dois os usos do termo: 1) o primeiro sentido que 

segue mais ou menos a tradição histórica, indica uma expressão que é usada no 

lugar de outra ou função substitutiva do símbolo; 2) no segundo sentido, que indica 

em geral a formatividade do signo, e em particular a possibilidade transformativa que 

certa expressão vem através de certo contexto; fala-se, respectivamente de função 

“formativa” e de função “transformativa.” 

Jung no livro Homem e seus símbolos assim define: 

 

O que chamamos de símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma 
imagem que nos pode ser familiar na vida cotidiana, embora possua 
conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. [...]. 
Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma 
coisa além do seu significado manifesto e imediato.62 

 

 

4.3.3 Sombra e Luz: 

Imagem 31 – Luz e sombra 

 
http//:www.figurasdelinguagem.wordpress.com 

                                                           

62 Jung, C.G. O Homem e seus Símbolos – organizador. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 
2008.p.18. 
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Na psicologia analítica sombra significa o outro lado da personalidade e, por 

isso, daquela parte obscura da psique que, de diversos modos, é necessariamente 

remetida – e operativamente remissível – à parte superior e diferenciada da própria 

psique durante o processo de individuação. 

 
Todo indivíduo é acompanhado por uma sombra, e quanto menos ela 
estiver incorporada à sua vida consciente, tanto mais escura e espessa ela 
se tornará. [...] Se as tendências reprimidas da sombra fossem totalmente 
más, não haveria qualquer problema. Mas, de um modo geral, a sombra é 
simplesmente vulgar, primitiva, inadequada e incômoda, e não de uma 
malignidade absoluta. Ela contém qualidades infantis e primitivas que, de 
algum modo, poderiam vivificar e embelezar a existência humana; mas o 
homem se choca contra as regras consagradas pela tradição.63  
 

Segundo Grinberg64 a sombra possui algo especial: é um dos arquétipos que 

mais influenciam o ego. O nome faz pensar naqueles conteúdos privados da luz da 

consciência. De forma geral, a sombra tem qualidades que contrastam às da 

Persona e com esta relaciona-se de forma compensatória. Nos sonhos é comum 

aparecerem figuras negativas, sinistras que se opõem àquelas aceitas socialmente. 

Podem aparecer sob a forma de animais, monstros ou forças destruidoras. 

É comum afastar de nossa consciência qualidades que não desejamos ou 

negamos, ideias insensatas, cruéis, sentimentos e ações condenáveis, fraquezas, 

inveja, ambição, ciúme, impotência que podem resultar em frustração ou, o que a 

nossa cultura considera como uma inadaptação. Escondemos também a dor que 

acompanha esses sentimentos. E utilizamos mecanismos de defesa do ego, como 

negação, repressão e projeção cuja atuação é manter esses conteúdos afastados da 

consciência. 

Mas nem sempre a Sombra é constituída só de qualidades negativas. 

Inúmeras vezes características positivas são reprimidas ou desprezadas pelo ego 

ou, também existem condições externas desfavoráveis ao aparecimento do que há 

de bom no ser humano. É preciso coragem e um esforço moral intenso para dialogar 

com a Sombra e aprender com ela. 

Na Psicologia Junguiana é necessário esse encontro com a Sombra para que 

os complexos possam ser integrados. Ao ser confrontada, através do 

                                                           

63 Jung, C.G. 1939/1940, XI §§ 131 e 134, in Pierri, P.F. Dicionário Junguiano. Rio de Janeiro: Ed. 
Vozes, 2002.p.474. 
64  Grinberg, L.P. Jung o Homem Criativo. 2ª Ed. São Paulo: Ed. FTD, 2003.p.145. 
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autoconhecimento, a Sombra diminui de tamanho e reduz seu poder, podendo 

tornar-se uma força positiva para o desenvolvimento da personalidade. 

 

4.3.4 Arquétipo: 

Segundo o Dicionário Houaiss65, o termo significa modelo ou exemplar 

originário transcendente, que funciona como essência e princípio explicativo para 

todos os objetos da realidade material; segundo o Dicionário Junguiano66 é um 

termo tirado da filosofia que serve para indicar o modelo, o exemplar originário ou o 

original de uma série qualquer. Na topologia de Jung, os arquétipos são colocados 

no inconsciente coletivo, no extrato mais baixo da psique. 

 

Imagem 32 – Arquétipo do sonho 

 
http//:www.robertolazaro.net 

 

Segundo Grinberg67  

 
Arquétipos são conceitos vazios, não preenchidos. São formas universais 
coletivas, básicas e típicas da vivência de determinadas experiências 
recorrentes, que expressam a capacidade criativa única e autônoma da 
psique. São conteúdos coletivos todos os instintos e formas básicas de 
pensamento e sentimento, tudo aquilo que consideramos universal e 
pertencem ao senso comum.  

                                                           

65 Houaiss. Dicionário Houaiss da língua portuguesa.Item 3. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. Objetiva, 
2009. p.186. 
66 Pierri, P.F. Dicionário Junguiano. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2002.p.43. 
67 Grinberg, L.P. Jung o Homem Criativo. 2ª Ed. São Paulo: Ed. FTD, 2003.p.145. 
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4.3.5 Si-mesmo ou self: 

Segundo o Dicionário Junguiano68, o termo significa o conjunto complexo dos 

fenômenos psíquicos de um indivíduo. O Self é definido por Jung como o arquétipo 

da totalidade e fonte de energia. Jung o coloca no centro da psique e como 

indistinguível do arquétipo de Deus. O Self seria o correspondente psíquico ao que 

as religiões chamam de Deus. 

Imagem 33 – Despertando na luz 

 
http//:www.somostodosum.ig.com.br 

 

No Dicionário Junguiano69, o termo Si-mesmo ou Self: 

Denota o conjunto complexo dos fenômenos psíquicos do indivíduo. Em 
particular, o Si-mesmo, de um lado, reúne os objetos da experiência e, 
portanto, os fenômenos da consciência e os conteúdos e os fatores 
conscientes, do outro pressupõe aquilo que ainda não se encontra no 
âmbito da consciência e, portanto, os conteúdos e os fatores do 
inconsciente, ou seja, os fenômenos daquela outra parte da psique que 
permanece ainda incognoscível e não delimitável.” 
Na literatura junguiana são muitos os usos do termo, mas as definições que 
ele de vez em quando abre são assim reunidas e distintas: o Si-mesmo 
como lei moral do indivíduo; 
1. o si-mesmo como lei moral do indivíduo; 
2. o Si-mesmo como estado psíquico, razão pela qual se fala de um seu 
contínuo e constante confronto com o Eu; 
3. o si-mesmo como estado psíquico que se produz dentro do processo 
psíquico; 
4. o Si-mesmo como Eu objetivo; 
5. o Si-mesmo como fator subjetivo, razão pela qual se fala de 
percepção intuitiva do Selbst e do mundo complexivo, e se verificam duas 
precisas antinomias: a primeira é a do Selbst mundo e a segunda é a do 
Eu/Selbst,; 
6. o Si-mesmo como fundo da estrutura psíquica complexiva; 

                                                           

68 Pierri, P.F. Dicionário Junguiano. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2002.p.462. 
69 Idem..p.462 – 466. 
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7. o Si-mesmo como fato coletivo e universal e contemporaneamente 
como o elemento psíquico mais estranho e externo à consciência; 
8. o Si-mesmo como produto dos contínuos processos psíquicos de 
diferenciação e integração, ou seja, como resultado dos choques e novos 
confinamentos contínuos entre o homem e o mundo; 
9. o Si-mesmo como resíduo indeterminado de uma originária 
discriminação psíquica jamais completa, à qual seríamos remetidos se 
dentro do processo psíquico viesse a se tornar necessária uma redefinição 
de si próprio em relação ao outro diferente de si; 
10. o Si-mesmo como processo de centração psíquica, complementar à 
tendência, à decomposição psíquica das partes da psique; 
11. o Si-mesmo como símbolo da união tensional dos pares de opostos, 
razão pela qual se fala de uma conjunção não sintética dos opostos, e se é 
remetido a procedimentos lógicos de tipo antinômico e paradoxal. 

 
No próximo capítulo serão descritos alguns aspectos do trabalho 

arteterapêutico desenvolvido no estágio curricular, com o objetivo de exemplificar de 

que maneira esse processo pode auxiliar as pessoas que estão vivendo o 

envelhecimento para a conquista e a reconstrução do sentido da vida, 
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CAPÍTULO V 

 

 

A Jornada Arteterapêutica – construindo um caminho 

 

 

Imagem 34 – Self-box 

Acervo pessoal da autora. 
 
 

5.1 ARTETERAPIA E A BUSCA DO SENTIDO DA VIDA 

 

Conforme vimos no capítulo I, a busca do sentido da vida faz-se necessária, 

principalmente para as pessoas que se encontram no entardecer da vida.  A 

arteterapia, com suas estratégias expressivas, apresentadas no capítulo II, pode ser 

um ótimo recurso para aqueles que estão envolvidos neste processo possam refletir 

sobre suas trajetórias e entenderem o sentido de suas vidas.  A arteterapia 

possibilita, a cada vivência, reflexões, a respeito da vida, e, a parir delas, 

possibiidades de reconstruções e transformações, já que além do processo como 

umtodo, a cada transformação de um material corresponde uma transforaçao 

interna. 
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Este capítulo evidencia, assim a experiência de um processo de arteterapia 

com um grupo de pessoas, homens e mulheres, que frequentam um Grupo de 

Convivência – Grupo Vitalidade – com o objetivo de ilustrar como a arte pode 

oferecer um caminho para a melhoria da qualidade de vida facilitando o reencontro 

com o sentido da vida. Através de exemplos vivenciais serão apresentados os 

desdobramentos e resultados do processo arteterapêutico.  

 

 

5.2 GRUPO VITALIDADE - BREVE HISTÓRICO: 

 

O Grupo Vitalidade se reúne num centro espírita na zona norte do Rio e faz 

parte do Programa de Valorização da 3ª Idade que tem como objetivo estimular a 

criatividade de homens e mulheres, independente de crença ou religião, com idade a 

partir de 55 anos. Foi criado em setembro de 2005 e é composto, atualmente, por 

oitenta pessoas, sendo setenta mulheres e dez homens. Embora a idade para 

ingressar no grupo seja 55 anos, existem pessoas, consideradas casos especiais, 

com idade inferior, que aderiram, a partir da identificação com o trabalho 

desenvolvido. O grupo é flexível e admite, por exemplo, que pessoas que desejem 

aprender a tocar instrumentos, mesmo com idade inferior possam participar das 

aulas ministradas. O pré requisito para a entrada é a doação mensal de um quilo de 

alimento não perecível para compor as bolsas de alimentação mensal dos assistidos 

pela instituição. 

 

 

5.3 O ESTÁGIO 

 

O trabalho foi realizado como estágio do curso de pós graduação na cidade 

do Rio de Janeiro e foi efetivado no período de 07 de agosto de 2012 à 11 de junho 

de 2013, às terças-feiras, em horário permanente.  

A sala de atividades foi inicialmente o salão de reuniões públicas do centro 

onde uma grande mesa acomodou todos os participantes. 

 

 

5.4 IDENTIFICANDO O GRUPO DE TRABALHO: 
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Ao contatarmos o grupo para viabilizar o estágio, foi solicitado ao 

coordenador que abrisse dez inscrições para pessoas que desejassem participar do 

trabalho. A lista inicial foi de quatorze candidatos. Foi, então, colocada uma cláusula 

no contrato restringindo o retorno de quem faltasse três vezes sem justificativa. No 

entanto, na primeira sessão, compareceram apenas seis pessoas, nas seguintes, 

oito e nove, respectivamente; mas permaneceram oito que efetivamente 

compartilharam das tarefas semanais até o final do processo terapêutico. 

O grupo formou-se, inicialmente, com dois homens e seis mulheres cujas 

idades variavam de 52 a 80 anos. Um dos homens, com 52 anos. O outro declarou 

estar com 58 anos. Dentre as mulheres, as duas mais novas com 59 e as outras 

com 68, 71, 73 cada e a mais idosa com 80 anos. 

O processo durou 100 horas, com o total de 36 sessões. O objetivo foi 

realizado com uma abordagem focal, característica das terapias breves e 

compreendeu três fases de trabalho:  

• Experimentando pontos e contrapontos - fase diagnóstica;  

• Estimulando a caminhada: cada conto + um ponto + um passo - estímulos 

geradores; 

• Costurando o projeto da caminhada - processos autogestivos do grupo – 

Como você quer ir, só ou em grupo? 

o Só, mas acompanhado; 

o Em grupo, construindo nossa árvore, buscando o sentido. 

No desenvolvimento do estágio foram utilizados vários materiais e 

modalidades expressivas:  

o Colagem de imagens, Etil Vinil Acetato (EVA), plástico reciclado, em 

vários suportes;  

o Confecção de guirlanda de flores; 

o Confecção de olho divino e decoração com flores, peças acrílicas, 

laços e fitas; 

o Construção com reciclados, de caleidoscópio e de móbile; 

o Dança de louvor à Terra; 

o Decoração de espelho com folhas desidratadas, peças acrílicas, 

tecidos e fitas; 

o Desenho com canetas hidrocor e carvão de desenho em base de 

papel; 



65 

 

o Ensaio fotográfico; 

o Escrita criativa, finalizando sessões; 

o Feltragem molhada e com agulha; 

o Mandala de frutas, condimentos e confeitos; 

o Modelagem em argila; 

o Mosaico em Etil Vinil Acetato (EVA). em base de papel; 

o Pintura: utilização de pigmentos em papel molhado e técnica de 

carimbo; aquarela em seda; acrílica, em porta retrato; 

o Sacola de Tecido Não Tecido (TNT), decorada com tecidos, peças de 

bijuteria, fitas e flores; 

o Self-Box em caixa de papelão; 

o Terrário. 

 

 

5.4.1 Experimentando pontos e contrapontos: 

 

Nesta primeira etapa da Jornada ficou evidenciada a experimentação de 

técnicas que permitem integrar e dar início a um aprofundamento do 

autoconhecimento. Esta etapa é fundamental para a constituição do vínculo e 

estabelecimento de um primeiro perfil e de configuração de uma hipótese 

diagnóstica. É indispensável que as pessoas sintam-se seguras para que possam 

desenvolver suas atividades com tranquilidade; para que isso ocorra faz-se 

necessário esclarecer, ao longo do processo, que o objetivo é expressar- se através 

da arte sem a preocupação de estar certo ou errado, ou seja, sem a preocupação 

com a beleza ou utilidade plástica do que era produzido. Esclareceu-se ser um 

processo de arteterapia e não aula de artesanato, estava sendo, portanto, 

importante prestar atenção aos sentimentos e lembranças ao fazer as atividades 

propostas. 

A sessão inicial foi de recepção do grupo, apresentação dos objetivos da 

jornada, integração dos membros do grupo e equipe, estabelecimento de contrato 

terapêutico, cujas cláusulas foram lidas e discutidas de forma clara, com a 

possibilidade de acrescentar itens importantes para o grupo. Acertadas as regras 

para a participação, propôs-se, além de um relaxamento através da respiração, uma 
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seleção, recorte e colagem de figuras significativas em envelope pessoal.  Através 

delas, cada um pode falar de si, na apresentação do grupo.  

A colagem é importante por favorecer a organização de estruturas a partir da 

conexão e articulação de figuras selecionadas. Segundo Costa70 “essas imagens 

podem facilitar o início do processo arteterapêutico, onde se expressar pode ser 

muito aflitivo e inquietante.”  

A sala cedida, salão de reuniões públicas, local amplo e arejado, foi bastante 

significativa para a fase inicial do grupo, onde pôde-se recepcionar os membros de 

forma acolhedora e descontraída.  

O grupo foi receptivo às propostas apresentadas pelas estagiárias e as 

apresentações facilitaram o início da caminhada. Os relatos revelaram o 

funcionamento de seus autores. 

Conteúdos simbólicos apresentados: Água, amarelo, amor, anjo, árvore, 

carro, casa, construção, criança, Deus, espaço, flores, galo, lua, mãe, mão, música, 

noite, pai, pássaro, pirâmide, rio, sangue, sol, verde. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 
Imagem 35 - Colagem em envelope 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Em 14 de agosto de 2012, a técnica utilizada foi pigmentação em papel 

molhado. O objetivo foi estimular o desenvolvimento da espontaneidade. A utilização 

da pintura, segundo Valladares71, permite relaxar as estruturas defensivas de 

                                                           

70 Costa, P.M.V. O audiovisual na arteterapia: Estímulos sensoriais e colagem eletrônica. 
Monografia para obtenção de título de especialista em arteterapia. Ro de Janeiro: POMAR/ISEPE, 
2011. 
71 Valladares, A.C.A. A arteterapia e a reabilitação psicossocial das pessoas em sofrimento 
psíquico. In A Arteterapia no novo paradigma de atenção em saúde mental. São Paulo: Ed. 
Vetor, 2004.p.35. 
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controle, pois, devido a fluidez, tinta induz ao movimento de soltura, de expansão. A 

técnica tem como limite os suportes utilizados. Lida com sentimentos, emoções, 

sensações, motiva a sensibilidade, evoca o gesto e a intuição.  

Conteúdos simbólicos apresentados: água, amarelo, árvore, cachorro – cão, 

casa, casamento, cobra: (serpente), coração, cruz, Deus, homem, jardim, luz, mãe, 

pai, rosa, sol, terra, verde.  

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 
Imagem 36 - pigmentação em papel molhado 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Em 21 de agosto de 2012 utilizou-se a técnica do desenho com canetas 

hidrográficas. Segundo Valladares72, o desenho tem uma função ordenadora e 

relaciona- se a animação e reconhecimento do objeto. Sua utilização objetiva a 

forma, a precisão, a ampliação da atenção, concentração e coordenação motora, 

visual e espacial. Concretiza, também, alguns pensamentos e exercita a memória. 

Com o objetivo de estimular a imaginação criativa, solicitou-se que 

desenhassem uma imagem que lembrasse a infância e, à medida que fossem 

terminando, escrevessem como se sentiam. A escrita criativa sobre um desenho ou 

trabalho artístico permite que os conteúdos do inconsciente aflorem para o 

consciente. Uma as participantes era aniversariante e lembrou da mãe já falecida e 

se emocionou com isso. 

Conteúdos simbólicos apresentados: água, animal, árvore, cachoeira, casa, 

céu, criança, Deus, flores, lago, mãe, mar, montanha, número, nuvens, pai, peixes, 

pipa – papagaio, papel, rio, sol.  
                                                           

72 Valladares, A.C.A. A arteterapia e a reabilitação psicossocial das pessoas em sofrimento 
psíquico. In A Arteterapia no novo paradigma de atenção em saúde mental. São Paulo: Ed. 
Vetor, 2004. p. 37. 
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Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

Imagem 37 - desenho com hidrocor 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Em 28 de agosto de 2012, foi proposta a confecção da self-box que objetivou, 

alem de guardar os objetos produzidos por cada membro, observar como estavam 

sentindo- se. A caixa selecionada era grande e de papelão e para cobri-la foram 

oferecidos papeis de várias estampas e texturas. 

Conteúdos simbólicos apresentados: azul, borboletas, branco – candidus, 

céu, coração, preto, rosas, verde, vermelho. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

Imagem 38 - Self-box 

 
Acervo pessoal da autora. 
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No dia 04 de setembro de 2012 foi utilizada a técnica da feltragem molhada. 

Cada participante recebeu um recipiente com água morna onde deveriam molhar as 

mãos, massageá-las segurando um sabonete para depois envolvê-lo com lã Merino 

branca e, posteriormente, com a colorida, decorando-o.  

Essa atividade objetiva o cuidado consigo e produz um relaxamento das 

mãos de forma prazerosa e confortante e é importante, principalmente para o 

trabalho com idosos. 

Conteúdos simbólicos apresentados: água, alma, amarelo, arco Iris, campo, 

céu, deus, flores, girassol, pai, papel, verde. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 

Imagem 39 – Sabonete Feltrado 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Com o objetivo de estimular a autopercepção de forma criativa, no dia 11 de 

setembro de 2012 foi solicitado que eles fizessem uma intervenção na moldura de 

espelho. Ofereceu-se para a atividade tinta, tecidos, fitas, peças acrílicas, folhas e 

flores desidratadas e/ou de tecido, botões e outros aviamentos. 

A utilização dessa técnica é importante no processo por elevar a autoestima, 

além de ser um convite a conhecer- se melhor. 
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Conteúdos simbólicos: banho, borboletas, cabelo, cachorro, casamento, 

espelho, flores, folha, jardim, laços, lagarta, mar, música, olhar, olho(s), natureza, 

pano (tecido). 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

Imagem 40 - Espelho decorado 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Foi escolhida para a sessão de 18 de setembro de 2012 a confecção do olho 

divino ou “olho de Deus”, que é um tipo tear manual pequeno, feito com o objetivo de 

estimular a percepção de forma criativa. Segundo Bernardo73: 

A atividade de tecer aparece em vários mitos e culturas, como atributo do 
Feminino. Os fios, laços e nós, bem como a atividade de tecer e costurar, 
atar pelo nó e desatar pelo corte, correspondem em sua simbologia, à 
constituição de vínculos, aos envolvimentos – laços, aos bloqueios – nós e 
ao des-envolvimento – corte, através da liberação das amarras que nos 
prendem e nos impedem de continuar a crescer. 
 

Segundo a lenda74:  

Um olho de Deus é um fio tecido pelo povo Huichol, o "Ojo de Dios" (Olho 
de Deus) é uma ferramenta ritual, um objeto mágico sendo ainda 
considerado um símbolo cultural. 
Para os Huichol, povo do oeste do México, Olho de Deus traz o simbolismo 
do poder da visão e o entendimento daquilo que é desconhecido e 
incognoscível: O Mistério. 
Esses povos teciam um “olho de Deus” quando nascia uma criança: o miolo 
representa os olhos de Deus sobre a criança, protegendo-a, e os fios 
coloridos representam os pedidos feitos a Deus, como sorte, saúde, amor, 
etc. Esse objeto era, então, pendurado em seu berço, e a cada ano de vida 
um novo “olho de Deus” era confeccionado. Considerava-se que quando 
essa criança tivesse 5 anos ela já seria capaz de confeccionar os seus 
próprios “olhos de Deus”. Fazendo-o a cada aniversário seu.  
 

Após a confecção do olho divino, os participantes falaram do prazer na 

utilização da técnica embora relatassem dificuldade inicial até acertar o passo a 

                                                           

73 Bernardo, P.P. A Prática da Arteterapia – correlações entre temas e recursos. São Paulo: Ed. 
Arteterpina, 2008, p.21. 
74 Disponível em http//:www.zermeno.com. Acesso em 02.06.13. 
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passo da confecção. Isso fez com que se desdobrasse a técnica para a sessão 

seguinte. 

Conteúdos simbólicos apresentados: carnaval, castanho, casa, cor, crianças, 

Deus, flores, fortuna, nó, olho(s), sombrinha, rosa, terra, verde. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

Imagem 41 - Olho divino 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
A sessão de 25 de setembro de 2012, em desdobramento, a proposta foi 

decoração das bases do olho divino, transformando-os, assim, em mandalas. 

A confecção de mandalas facilita a abertura ao novo, o ingresso e a 

integração de novas possibilidades à consciência. Constitui um processo de 

organização dos conteúdos internos. 

Segundo Forcione,75  

Mandala é uma palavra da língua sânscrita que quer dizer círculo. Mandala 
também tem outros significados como círculo mágico, concentração de 
energia, ou diagrama circular. Universalmente a mandala é o símbolo da 
totalidade, integração e harmonia. 
A mandala pode ser utilizada de vários modos: desenvolvimento pessoal, 
desenvolvimento espiritual, promover cura, harmonização de pessoas e 
ambientes, rituais, magia, dança, decoração, arte, arquitetura. 
Então, podemos dizer que a mandala serve para ativar, energizar, irradiar, 
concentrar, absorver, transformar, transmutar, curar e espiritualizar as 
pessoas que trabalham com elas, um ambiente que se quer fazer especial 
ou até mesmo para algo que se quer alcançar. 
Em várias culturas a mandala foi símbolo de expressão religiosa ou 
artística. A arte rupestre, o símbolo taoísta Taiji, do yin e yang, o calendário 
Maia, os yantras indianos, as mandalas tibetanas, as rosáceas da Catedral 

                                                           

75.Forcione, A.G. Artigo: A mandala e o trabalho terapêutico. Disponível em 
http//:www.mundodasmandalas.com. Acesso em 20.06.13. 
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de Chartres, são exemplos de mandalas de diversos povos em diversas 
épocas. 
 

Quanto à aplicação das mandalas, Bernardo76 elucida que: 

No processo da confecção de uma mandala, cria-se um círculo que atua em 
nossa psique como a configuração de um espaço integrador, análogo a um 
ventre, a um vaso, que corresponde ao que algumas culturas indígenas 
chamam de “espaço sagrado” ou “vaso mágico” Simbolicamente esse 
espaço corresponde ao nosso mundo interno, no qual acolhemos e 
trabalhamos com as nossas vivências, sentimentos e ideias, que é como um 
caldeirão em que acondicionamos e germinamos as sementes do novo, 
transformando nossas vivências em alimento de nosso crescimento 
psicológico. 
 

Conteúdos simbólicos apresentados: amarelo, branco, carnaval, castanho, 

crianças, dança, estrela, fio, linha, flores, frutos, lilás, violeta, luz (chama), mandala, 

mundo, olho(s), onze, pássaros, penas, plumas, preto, tempo, sapato, sol, verde, 

vermelho. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

Imagem 42 – Mandala de Tear 

 
Acervo pessaol da autora. 

 
No dia 2 de outubro de 2012 a atividade objetivou estimular a percepção de 

cheiros da infância. Propôs-se, então, a construção de mandala de frutas, 

condimentos e confeitos. 

                                                           

76 Bernardo, P.P. A Prática da Arteterapia – correlações entre temas e recursos. São Paulo: Ed. 
Arteterpina, 2008.p. 22. 
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Neste momento, além de todos os efeitos da construção da mandala 

acrescentou-se a percepção sensorial como estímulo a lembranças profundas. 

Conteúdos simbólicos apresentados: amor, bananeira, (pé de banana), 

banho, canela (caneleira), chá, crianças, dedo, ervas, estrela, frutos, guerra, incenso 

(defumador), lagarta, laranja (fruta), leite, madeira, mãe, mandala, natureza, 

serpente, sol. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 
Imagem 43 - Mandala comestível 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Em 09 de outubro de 2012, objetivou-se estimular o fazer criativo, utilizando 

placas de emborrachado E.V.A. (Etil Vinil Acetato). A tarefa consistia em cortar as 

placas, que representavam dificuldades, em pequenos pedaços e transformá-las em 

algo belo, utilizando suporte de papelão ou papel Paraná. 

Segundo Philippini: 

A atividade de reunir cacos permite partir de um caos e de uma 
desconstrução para, passo a passo, ressignificar, reconstruir, atribuir um 
novo sentido e descobrir a beleza no material quebrado, descartado, 
amontoado e confuso. 
 

Isso trouxe lembranças importantes para os membros do grupo que relataram 

experiências vividas por cada um. 

Conteúdos simbólicos apresentados: alcoolista (bebedeira), casa, dois, gato, 

laranja (cor), livros (obras), luta, quadrado, rato, relacionar – (enredar), sol, tabaco, 

tempo, vermelho, vestido (veste, roupas), violeta. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 
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Imagem 44– Mosaico 

 

Acervo pessoal da autora. 
 

Na sessão de 16 de outubro de 2012 foi inserida a atividade de modelagem 

com argila cujo objetivo era levar os participantes a entrarem em contato consigo 

mesmos, através da modelagem com argila. 

Philippini77 indica que: 

 

A modelagem com argila em Arteterapia só deve ser usada depois de 
algumas experiências no plano bidimensional. Esta precaução deve-se ao 
fato que esta linguagem plástica oferece algumas dificuldades operacionais 
e inaugura as experiências no plano tridimensional, envolvendo desafios de 
organização espacial e capacidade de formar estruturas, e mantê-las em 
equilíbrio, além de intensificar a experiência com o tato, envolvendo 
sensações com texturas e relevos. 
 

Conteúdos simbólicos apresentados: amor, argila (barro), árvore, bonecos, 

carro, cinco, crianças, dança – celebração, flores, floresta, folhagem – folha, 

montanha, natureza, olho(s), porco, sol, sombra, terra, verde. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 
Imagem  45 - Modelagem em argila 

 
Acervo ´pessoal da autora. 

                                                           

77 Philippini, A. Linguagens e materiais expressivos em Arteterapia: Uso, indicações e 
propriedades. Rio de Janeiro: WAK, 2009. p. 82. 
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A seguir, na sessão de 30 de outubro de 2012, foi trabalhado o personagem, 

fazendo um ensaio fotográfico que teve como objetivo estimular a expressão 

corporal. Através da criação de personagem onde surgem personas, foi possível 

chegar, a partir do desdobramento da atividade, a aspectos biográficos. 

Nas palavras de Philippini78: 

Considero a fotografia como um excelente recurso diagnóstico para recolher 
dados biográficos e recuperar memórias. Propricia também a utilização de 
técnicas expressivas mistas, como exemplo: a interferência de colagens e 
pinturas sobre as fotos. É bastante indicada para favorecer o 
reconhecimento da autoimagem, facilitando insights sobre a própria 
identidade. 

 

Conteúdos simbólicos apresentados: anos, azul, branco – candidus, bruxa – 

mago, chapéu, carnaval, colar, coroa, criança, espelho, espiral, mãe, música, nariz, 

olhar, palhaço, penas (pluma), portão, rainha (rei), roupagem - vestido (veste, 

roupas), tecido, véu. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 
Imagem 46 - Ensaio fotográfico  

 
Acervo pessoal da autora 

                                                           

78 Philippini, A. Linguagens e materiais expressivos em Arteterapia: Uso, indicações e 
propriedades. Rio de Janeiro: WAK, 2009. p. 72. 
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Ao final desta etapa elaborou-se um perfil do grupo para nortear as atividades 

do módulo seguinte, cuja finalidade foi validar ou não a hipótese de que a questão 

central do grupo seria a solidão e/ou o isolamento. 

 

 

5.5 ESTIMULANDO A CAMINHADA - ESTÍMULOS GERADORES: CADA CONTO + 

UM PONTO + UM PASSO. 

 

A segunda etapa da Jornada objetivou propiciar aos participantes a criar a 

partir da inserção de estímulos geradores nas atividades. Incluiu-se, assim, clipes de 

música e de notícias sobre personalidade, poema, lenda, parábola, mitos e contos. 

Faur79, aponta para necessidade de exercícios práticos que podem ser 

ocasionais, ou não, para manter o “alinhamento energético”80 do trabalho e, traz 

como exemplo os círculos sagrados, em que é cantada, inicialmente, uma canção 

para estimular o grupo que se está conduzindo: 

Cada passo que dou é um passo sagrado. 
Cada passo que dou é um passo curador. 

Eu curo, eu curo meu corpo. 
Juntas, curamos a mãe Terra com amor!1 

 

Em 06 de novembro de 2012, com objetivo de estimular a percepção de si 

mesmo no desenvolvimento da identidade, utilizou-se o clipe Personagem de Pedro 

Mariano81 (ANEXO A) e solicitamos que após a reflexão escolhessem uma foto para 

copiar e reproduzir em carvão de desenho numa base de papel e em seguida propor 

alguma mudança na imagem. 

Segundo Philippini82  

O carvão de desenho é material de múltiplas possibilidades e de extrema 
plasticidade. Permite ótimas experimentações de sombra e luz e pode ser 

                                                           

79 Faur, M. Canção tradicional dos círculos femininos norte americanos. In Circulos Sagrados para 
mulheres contemporâneas – Prática, rituais e cerimônias para o resgate da sabedoria ancestral 
feminina. São Paulo: Ed. Pensamento, 2011. p.313. 
80 Cardoso, R. O Alinhamento Energético é um trabalho para o autoconhecimento que promove a 
manifestação da essência das pessoas. Uma técnica holística que entende o indivíduo como mente, 
emoção, corpo e espirito, detectando bloqueios energéticos que podem interferir na sua expressão 
em um ou mais aspectos dessa existência, a técnica desenvolvida pelo agrônomo, alquimista, 
pesquisador e sensitivo brasileiro, Aloysio D, Nascimento, une conhecimentos xamânicos, 
conhecimentos da sabedoria oriental, conceitos da psicologia transpessoal e elementos da física 
quântica além de estudos de alquimia e de fenômenos extra-físicos. – disponível em 
http//:www.recantodavida.blogspot.com.br, Acesso em 28.07.13. 
81 Disponível em http//:www.letradamusica.net. Acesso em 02.11.12. 
82 Philippini, A. Linguagens e materiais expressivos em Arteterapia: Uso, indicações e 
propriedades. Rio de Janeiro: WAK, 2009.p.54. 
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redefinido, depois de traçado, utilizando-se a ponta dos dedos, esfuminhos, 
cotonetes ou pequenos pedaços de pano ou algodão. Para maior 
durabilidade das produções, demanda o uso de um verniz de fixação (em 
spray) recobrindo o desenho. 
 

A observação importante nesta sessão foi sobre o relato da Participante 5 que 

espelhou sua foto no personagem de rainha, mas que no momento da reprodução a 

colocou na base do papel e construiu um cenário bem maior e não ficou satisfeita, 

embora pudesse fazer modificações na imagem. 

Seu relato traz com mais evidência sua insatisfação: 

Gostei da foto, mas trazer para o papel, ficou pior do que sou. Me coloquei 

embaixo, não gostei. O que incomoda? Fiquei pequena e as outras coisas maiores. 

A árvore está enfeitando e a montanha também. A boca grande para falar mais ou 

falar demais; os olhos estão grandes; preciso enxergar melhor: isso é bom; na 

cabeça uma coroa – poder mudar. 

Conteúdos simbólicos apresentados: abóbora (cabaça), ar puro, árvore, 

barba, boca, bruxa – feiticeiro(a), cabeça, cabelo, carrocinha – carro, casa, caverna, 

centro, coroa, criação, criança, dançarina, montanha, natureza, nuvem, olho(s), 

palco – teatro, palhaço, papel, pernas, sol. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 
Imagem 47 – Rainha 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

Ainda em desdobramento da atividade do personagem, buscou-se oferecer 

em 13 de novembro de 2012, a pintura de porta retrato, apresentando como 

estímulo a reflexão sobre o poema Porta retrato83 (ANEXO B). Ao final da tarefa 

foram entregues as fotos escolhidas para que colocassem nos seus porta retratos. 

Os conteúdos simbólicos apresentados foram: direito (a), estrela, tempo. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 
                                                           

83 Branca, pseudônimo de Lima, C.F. Disponível em http//:www.lusopoemas.net. Acesso em 10.11.12. 
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Imagem 48 - porta retrato 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Em 04 de dezembro de 2012, com o objetivo de estimular o fazer criativo, foi 

trazido um clipe sobre Cora Coralina84 e seu poema Saber viver (ANEXO I) e para a 

atividade plástica a criação de uma mandala com pedaços de plásticos reciclados a 

serem colados com massa de modelar em suporte de isopor. 

Segundo Elizardo85 

A técnica do mosaico passa por etapas que simbolicamente representam a 
descontrução, a busca e a construção do que vai renascer, a 
confirmação desse novo conteúdo, a libertação na nova forma criada. 
Podem ser utilizados materiais como azulejos, vidro, pedra, concha, 
madeira, botões, papel, EVA, plásticos, casca de ovo, dentre outros que são 
quebrados – fase de descontrução, agrupados em uma superfície (base) e 
colados nela de forma criativa de acordo com a capacidade criativa de 
quem o faz– fase da construção. Após a criação da imagem, são utilizados 
cola e rejunte para fixar os cacos que compõem a forma criada – fase da 
confirmação, dando um acabamento ao trabalho – fase da libertação. 
 

Conteúdos simbólicos apresentados foram: amor, árvore, céu, cidade, cinco, 

coração, cruz, dança – celebração, deus, dia, flores, jardim, louco, mãe, natureza, 

terra, verde, vinho. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 
                                                           

84 Cora Coralina. Disponível em http//:www.pensador.uol.com.br. Acesso em 02.12.12. 
85 Elizardo, M.H.M Artigo: Um caminho de Cacos Coloridos in: Arteterpiq: Métodos, Projetos e 
Processos, organizado por Angela Philippini. 2ª ed. Rio de Janeiro: WAK, 2009.p.91 – 97. 
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Imagem 49- Mandala de reciclados 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
No dia 11 de dezembro de 2012 aconteceu a atividade de encerramento do 

ano e, consequentemente, entrou-se em recesso de Natal, período em que 

normalmente o Grupo Vitalidade não tem atividade. Retornou-se no final de janeiro. 

Objetivo da Atividade: refletir sobre a letra da canção Então é Natal86 

(ANEXO D), fazendo um balanço do ano que terminava e do que era possível 

transformar para o ano que se iniciaria. Solicitou-se que amassassem folhas de 

jornal que representariam as dificuldades e as transformassem numa coroa e 

colassem com fita crepe, depois revestissem com juta, enfeitassem com flores e 

fitas.  

Histórico sobre a Guirlanda87: 

A origem da guirlanda, assim como todos os outros símbolos e o próprio 
Natal, é o paganismo. Esse adorno é um símbolo memorial de consagração, 
utilizado como oferenda, enfeite funeral, adoração ao mundo vegetal, 
homenagem a vítimas sacrificadas aos deuses ou como “adorno de 
chamamento”. Em todas as culturas, o ato de pendurar a guirlanda na porta 
é um sinal de legalidade (autorização) para movimentação espiritual. 
Divindades pagãs utilizavam a guirlanda (ou coroa) em honra a si mesmo 
(Osíris, Osis, Isva, Dionísio, Júpiter, Semírames, Ninrote, etc). 
Mais tarde, foi inventado que as ervas utilizadas na formação das 
guirlandas, protegiam as casas contra bruxas, o que não era muito lógico, 
uma vez que as próprias bruxas são adeptas do sentido desse objeto. Em 
algumas culturas, a coroa ou guirlanda de visco tem significado sexual e 
está ligado à deusa viking Frigga, deusa do amor. O que podia significar 
que as casas marcadas com guirlandas estavam abertas a "orgias sexuais 
religiosas". Já na Roma antiga, ramos e plantas eram simbolismos de 
saúde.  
 

                                                           

86 Disponível em http//:www.letras.mus.br. Acesso em 02.11.12. 
87 Disponível em http//:www.2.bp.blogspot.com.  Acesso em 09.12.2012. 
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Conteúdos simbólicos apresentados: amarelo, anos, casa, construção, 

coração, deus, coroa – guirlanda, criação, livros (obras), mundo, verde.  

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 
Imagem 50 – Guirlanda 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

Em 22 de janeiro de 2013, o objetivo era refletir sobre o cuidado, consigo, 

com o outro e com a natureza. Para tanto foi usado o Mito do Cuidado88 (ANEXO 

C) e propôs-se construir um terrário. Apresentou-se a proposta ao grupo e foram 

oferecidos terrários de vidro, areia colorida, espuma vegetal e flores, para eles 

construirem.  

Um dos participantes, ao terminar, quebrou o terrário. Foi oferecido outro para 

que pudesse refazer a tarefa a que se prontificou imediatamente. 

Conteúdos simbólicos apresentados: areia, cor, crianças, dia, jardim mentira, 

pai, plantas, tempo. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

Imagem 51 – Terrário 

 
Acervo pessoal da autora. 

                                                           

88 Caram, C.A. e Matos, G. Projeto Convivendo com artes – Caderno de contos artesanal. p. 44. 
Disponível em http://www.gislaynematos.com.br Acesso em 20.10.2012. 
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Em 29 de janeiro de 2013 o objetivo da atividade foi refletir sobre a 

construção da paz interior, nos relacionamentos e no mundo. Para tanto, utilizou-se 

a Lenda de Sadako89 (ANEXO H), e como tarefa fazer garças de origami e construir 

um móbile, acrescentando peças acrílicas e flores. 

Conteúdos simbólicos apresentados: garça, livros (obras), mundo, paz, raiva. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 
Imagem 52 – Móbiles 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
No dia 05 de fevereiro de 2013 objetivou-se estimular a percepção dos 

talentos pessoais e para tanto usou-se a Parábola da Águia90 (ANEXO G) e 

ofereceu-se sucata para construção de objetos de livre escolha. 

Philippini91 nos cientifica que: 

Dentre outras atividades de construção habitualmente usadas, temos a 
construção com as sucatas, que oferecem uma considerável dificuldade 
operacional, na medida em que reúnem objetos dispares em tamanhos, 
texturas e materialidades, e convocam quem cria, ao desafio de formar uma 
estrutura em equilíbrio, reunindo estas partes tão diversas entre si. Apesar 
disto, a atividade de construção com sucata é bastante usada no contexto 
terapêutico com cronologias diversas. 
 

Conteúdos simbólicos apresentados: águia, caixa, carro, casa, espiral, flores,  

mãe, marionete, rodas, segredo. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

                                                           

89 Idem p. 52. 
90 Caram, C.A. e Matos, G. Projeto Convivendo com artes – Caderno de contos artesanal. p. 44. 
Disponível em http://www.gislaynematos.com.br Acesso em 20.10.2012. 
91 Philippini, A. Linguagens e materiais expressivos em Arteterapia: Uso, indicações e 
propriedades. Rio de Janeiro: WAK, 2000. p. 82. 
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Imagem 53 - Construção com reciclados 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Em 19 de fevereiro de 2013 o objetivo da atividade foi estimular a percepção 

da bagagem pessoal como estimuladora da convivência humana e, para tal, usou-se 

o conto judaico Para tudo há solução92 (ANEXO F) e foram oferecidas sacolas de 

TNT (Tecido não tecido), flores, tecidos, peças acrílicas para que os participantes as 

decorassem e refletissem a respeito das questões propostas. 

Conteúdos simbólicos apresentados: borboletas, cor, coração, crianças, 

criatividade – criação, deus, duas – dois, femininas – feminino, flores, laranja, mãe, 

natureza, olhar, pano (tecido), tempo, três, vasos, vestes (roupa), vermelho. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 
Imagem 54 - Sacola de TNT decorada 

 
Acervo pessoal da autora. 

                                                           

92 Caram, C.A. e Matos, G. Projeto Convivendo com artes – Caderno de contos artesanal. p. 45. 
Disponível em http://www.gislaynematos.com.br Acesso em 20.10.2012. 
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No dia 26 de fevereiro de 2013 foi utilizado o conto: Gratidão – enxergando 

novas possibilidades93 (ANEXO J), como estímulo para a atividade do dia 

objetivando estimular a percepção de novas possibilidades nos relacionamentos. 

Como atividade plástica foi oferecido material para a construção de um 

caleidoscópio. 

O conto nos diz: 

Era uma vez uma mulher de nome Rengetsu. Ela estava em peregrinação, 
e um dia ao por do sol, chegou a uma vila. Cansada e com fome, pediu 
hospedagem em uma casa. Foi-lhe negado o pedido. Bateu numa segunda 
casa, numa terceira, numa quarta. Todos os moradores fechavam-lhe suas 
portas. Até que Rengetsu desistiu de insistir. E vocês sabem, para uma 
pessoa determinada, não é muito fácil de desistir de insistir. Foi justamente 
quando olhou em volta e encontrou uma cerejeira dos campos, decidindo 
fazer dela o seu abrigo. Era primavera, fazia frio, havia algum risco, animais 
selvagens, mas ela adormeceu, ali aconchegada nas suas raízes. 
À meia-noite, sentindo muito frio, acordou e viu, no céu noturno da 
primavera, iluminado pelo prateado da lua, um pouco coberto pela névoa, 
um grande espetáculo da natureza: todas as flores brancas da cerejeira 
tinham se tornado completamente abertas, exalando um doce perfume. 
Tomada por tamanha beleza, Rengetsu levantou-se e fez uma reverência 
em direção à vila, saudando os moradores, com gratidão: 
_ “Por sua enorme bondade  
Em me recusarem hospedagem, 
Encontrei-me sob essas flores, 
Sob esse luar em névoa, 
Nesse absoluto silêncio da noite”. 
Rengtsu compreendeu, então, que uma porta aparentemente fechada, pode 
esconder uma abertura para outras oportunidades. Basta para isso, mudar o 
ponto de vista! – a vista de um ponto – que permite olhar o problema por 
ângulos ainda não contemplados. E aprendeu, mais uma vez, que uma dor 
nova, diferente das já vividas no passado, mostra que o aprendizado é 
infinito. 
 

Todos os participantes refletiram sobre a questão do ponto de vista que é a 

questão principal do conto e puderam se dar conta que às vezes, para manter a 

visão de um ponto, se isolam, não permitindo aceitar outra opinião, como relata uma 

das participantes: 

“Estou ouvindo e pensando, não sei se tenho ponto de vista.” E após algumas 

outras reflexões: Já estou ligando mais, a minha tristeza não é por eles, mas por 

mim. Me isolo, corto pessoas, conversas, nem no quarto de minha mãe eu gosto de 

ir. Estou pensando em voltar a estudar”. 

Conteúdos simbólicos apresentados: mãe, ponto, raiva, vinte e um. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 
                                                           

93 Caram, C.A. e Matos, G. Projeto Convivendo com artes – Caderno de contos artesanal. p. 25. 
Disponível em http://www.gislaynematos.com.br  Acesso em 20.10.2012. 



84 

 

Imagem 55- Caleidoscópio 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
No dia 05 de março de 2013, com o objetivo de estimular a percepção de 

novas possibilidades nos relacionamentos, lemos o conto Amor – Sabedoria que 

faz a diferença94 (ANEXO K), como estímulo para a construção de uma mandala de 

sementes, flores e frutos. À medida que terminavam solicitamos que fizessem uma 

declaração de amor a si próprios. 

Como resposta destacamos o que uma das participantes nos relatou: 

Procurei colocar as folhas, flores e sementes. A estrela como luz na minha 

vida. Sementes... estava pensando, já guardei as sementes. As nossas sementes 

são como nossos sentimentos, devemos cultivar. A partir de hoje certamente darei 

mais importância às sementes. Escrevi: 

 

“Suas mãos tão hábeis para decorar. 

Combinam coisas e cores. 
Sempre pensa no melhor para os outros. 

Quando vai pensar em você? 

Deixa eu dizer que te amo 

Deixa eu pensar em você 

Isso me acalma me acolhe a alma. 
Isso me ajuda a viver.” 

 

Conteúdos simbólicos apresentados: amor, estrela, flores, folha, frutos, gato, 

luz (chama), mãe, mandala, mão, natureza, rato, rosas, sol, sonho. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 

                                                           

94 Caram, C.A. e Matos, G. Projeto Convivendo com artes – Caderno de contos artesanal. P. 28. 
Disponível em http://www.gislaynematos.com.br  Acesso em 20.10.2012. 
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Imagem 56 - Mandala de flores, frutos e sementes 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Em 12 de março de 2013 a sessão teve como objetivo estimular a criatividade 

na formulação de projeto pessoal. O conto utilizado foi O Velho Alquimista95 

(ANEXO E), que serviu de estímulo para a tarefa da feltragem com agulha e lã 

Merino em tecido cru, em base de espuma. Solicitou-se que desenhassem em um 

paneau, escolhessem as cores da lã e iniciassem o trabalho, seguindo as instruções 

oferecidas pela equipe, quanto a feltrar.  

Conteúdos simbólicos apresentados: água, banho, cabeça, cabelo, cachorro 

(cão), camisa, casa, coração, dedo, linha (fio), mão, música, olho(s), pano (tecido), 

porta, raiva, sangue, sol, vaso, verde, vermelho. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 
Imagem 57 - Feltragem de Paneau 

 
Acervo pessoal da autora. 

                                                           

95 Caram, C.A. e Matos, G. Projeto Convivendo com artes – Caderno de contos artesanal. p. 144. 
Disponível em http://www.gislaynematos.com.br  Acesso em 20.10.2012. 
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5.6 COSTURANDO O PROJETO DA CAMINHADA; PERGUNTA-SE: COMO VOCÊ 

QUER IR, SÓ OU EM GRUPO? 

 

 

5.6.1 Só, mas acompanhado. 

 

Nessa fase da Jornada informou-se aos participantes que era chegado o 

momento de formularem projetos apoiados pelas estagiárias e que poderiam 

planejar um trabalho grupal e projetos pessoais. Assim, manifestaram seus desejos 

de projetos pessoais e foi estabelecido um cronograma para facilitar aos estagiários 

nas providências necessárias às tarefas. 

Ao calcular o tempo para cada tarefa, verificou-se a possibilidade da 

realização de uma visita e seu desdobramento com aplicação de uma modalidade 

expressiva. A visita indicada foi ao museu Mar, recém inaugurado, o que aceitaram. 

Em 16 de abril de 2013 a sessão teve o objetivo de estimular a criatividade na 

pintura de tecido com aquarela a partir de uma imagem selecionada na visita ao 

Museu Mar.  

A utilização da pintura, segundo Philippin96  

Observo alguns clientes e alunos com apreensão e insegurança em 
mergulhar nos processos expressivos da pintura. “Não dá para controlar”, 
dizem, pois escorre e mancha. 
No entanto, este é um dos mais significativos aprendizados a fazer com a 
pintura: deixar fluir, deixar sair, escorrer, extravasar, transbordar, abrir mão 
do controle, não tentar controlar a forma e deixar-se levar pelo prazer da 
descoberta que vem insinuada por cada tom, cada mancha, cada espaço 
branco. 
A utilização da pintura no processo arteterapêutico é um recurso de muita 
efetividade, devido à sua intensa possibilidade de mobilizar emoções 
facilitando a fluência e a expressão de afetos. 
Essa qualidade da pintura advém, sobretudo, do fato de permitir a interação 
e as experiências com as cores, que possuem, cada uma, campos 
simbólicos específicos e alcances vibracionais diversos. 
 

Não gostei desta técnica por que não tive controle. Cada tinta tem uma 

densidade. Não fiquei alegre ao fazer. Depois quando vi o que fiz, queria que ficasse 

de quina, teria que desenhar primeiro. No final gostei das cores simbolizando uma 

                                                           

96 Philippini, A. Linguagens e materiais expressivos em Arteterapia: Uso, indicações e 
propriedades. Rio de Janeiro: WAK, 2009.p. 38 - 40 
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diversidade artística e técnica. Coloquei o coração no meio para não ficar vazio, 

relata um dos participantes. 

Conteúdos simbólicos apresentados: aniversário, árvore, cor, coração, 

crianças, fios interligados, garça, gavião, geometria – quadrados, mar, morros. 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 
Imagem 58 - Pintura em tecido com aquarela 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
As sessões dos dias 14 e 21 de maio de 2013 foram destinadas ao projeto 

pessoal. Cada um poderia repetir a técnica de que mais gostou. Os participantes 

assim o fizeram, mas também, dispuseram- se a realizar alguma outra cuja 

realização se deu por ocasião de suas faltas às atividades do grupo. 

Assim, em 14 de maio de 2013 a sessão teve como objetivo realizar projetos 

pessoais: mandala de sementes; terrário; decoração de sacola de TNT (Tecido não 

Tecido); feltragem em paneau; expressão de sentimentos. 

Conteúdos simbólicos: cor, flores, pano (tecido), quatro.  

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 

 
Imagem 59 - Projeto pessoal feltragem 

 

Acervo pessoal da autora. 
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Imagem 60  - projeto pessoal – flores de tecido 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
  Imagem .61.-. Projeto pessoal – Olho Divino 

 
Acervo pessoal da autora. 

No dia 21 de maio de 2013 objetivou-se dar sequência a realização dos 

projetos pessoais. As atividades desenvolvidas foram modelagem em argila, 

mandala de EVA (Etil Vinil acetato), feltragem em paneau, olho divino, guirlanda e 

móbile. 

Nesta ocasião, uma das participantes, que escolhera modelagem com argila 

relatou ao terminar a tarefa: Estou me sentindo melhor. Ainda fico preocupada com a 

filha e os netos, pois meu genro não está trabalhando. 

Conteúdos simbólicos apresentados: argila (barro), coroa, fio, linha, fita, 

flores, mandala, nó, olho(s), pano (tecido), quatro.  

Inserção de documentação fotográfica da sessão 

 
Imagem 62 – Modelagem em Argila 

 
Acervo pessoal da autora. 
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5.6.2 Em grupo, construindo nossa árvore, buscando o sentido 

 

Nesta etapa, propôs-se que o grupo assumisse um projeto coletivo. No 

entanto, houve a possibilidade de, além do projeto grupal, fazer algo, 

individualmente. O grupo escolheu fazer um estandarte com o símbolo do Grupo 

Vitalidade: a Árvore com a técnica da feltragem com agulha. O grupo planejou, 

também, a exposição do material produzido para o grupão durante a festa julina que 

ocorreria no terceiro domingo de julho.  

Destaca-se aqui que a árvore foi um dos símbolos mais recorrentes do grupo. 

Segundo Chevalier97 

Árvore: 
Símbolo da vida, em perpetua evolução e em ascensão para o céu, ela 
evoca .todo o simbolismo da verticalidade. Por outro lado, serve também 
para simbolizar o aspecto cíclico da evolução cósmica: morte e 
regeneração. Sobretudo as frondosas evocam um ciclo, pois se despojam e 
tornam a recobrir de folhas todos os anos. 
A árvore põe igualmente em comunicação os três níveis do cosmo: o 
subterrâneo, através de suas raízes sempre a explorar as profundezas onde 
se enterram; a superfície da terra, através de seu tronco e de seus galhos 
inferiores; as alturas, por meio de seus galhos superiores e de seu cimo, 
atraído pela luz do céu. Reúne todos os elementos: a água circula com sua 
seiva, a terra integra-se a seu corpo através das raízes, o ar lhe nutre as 
folhas, e dela brota o fogo quando se esfregam seus galhos um contra o 
outro. 
 

Inserção de documentação fotográfica da sessão: 
 

Imagem 63- Árvore – primeiros passos 

 
Acervo pessoal da autora. 

                                                           

97 Chevalier, J. e Gheerbrant, A. Dicionário de Símbolos. 20ª ed .Rio de Janeiro: 2006. p. 84.  
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Imagem  64 - Árvore – crescendo 

 
Acervo pessoal da autora. 

Imagem 65 - Árvore – cresceu 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Em 26 de março de 2013 o grupo deu início ao projeto do grupo. Alguns 

participantes decidiram o tamanho do paneau. Um fez o desenho no tecido, baseada 

em modelo apresentado e iniciaram a feltragem do tronco da árvore, sua copa; 

enquanto feltravam conversavam e sorriam.  
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Outros símbolos do grupo, bastante recorrentes foram, flores, sol e Deus que, 

segundo Chevalier98, significam: 

Flores: Princípio passivo. O cálice da flor, tal como a taça, é o receptáculo 
da atividade celeste, entre cujos símbolos se devem citar a chuva e o 
desenvolvimento da flor a partir da terra e da água (lótus) simboliza o da 
manifestação a partir dessa substância passiva. 
Sol: Se não é o próprio deus, é, para muitos povos, uma manifestação da 
divindade. Pode ser considerado o filho do Deus supremo e irmão do Arco-
Iris.. o Sol também é considerado fecundador. Mas também pode queimar e 
matar. O Sol é a fonte de luz, do calor, da vida. Seus raios representam as 
influências celestes – ou espirituais – recebidas pela Terra. 
Deus: Os símbolos da Divindade sã, principalmente, os do pai, do juiz, do 
todo poderoso, do soberano. Tudo o que existe concerne ao ser subsistente 
(Deus), é relativo a ele; mas ele mesmo (Deus) não é em virtude do que já 
existe, ele é em si mesmo a existência. 

Percebe-se pelos símbolos recorrentes que há um elemento comum que é a 

espiritualidade, seja como receptor, a ligação com Deus ou a própria divindade que 

pode significar o anseio do grupo por essa ligação consigo mesmo e com o Criador. 

e essa ligação é a busca pelo sentido ou significado. 

 
Imagem 66 – Árvore decorada 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
O grupo, no geral, avaliou como muito satisfatório o período de atividades, e 

mostraram-se abertos a outras experiências arteterapêuticas.  

                                                           

98 Chevalier, J. e Gheerbrant, A. Dicionário de Símbolos. 20ª ed. Rio de Janeiro: 2000. p.437, 332 e 
836. 
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Foi marcada a exposição dos materiais, durante a realização da festa julina. A 

equipe produziu pequeno vídeo onde foram registradas as fotos com o desempenho 

do grupo, para que cada um pudesse se ver nas atividades que fizeram. 

Quanto à minha participação, foi muito enriquecedora pessoalmente e quanto 

à possibilidade de pesquisa. Estou gratificada pelo trabalho realizado com o grupo, 

que contou com a participação da companheira Jussara Gomes da Costa. 

A seguir passarei às conclusões do trabalho como um todo. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 
Este estudo, pautado nos estudos bibliográficos e na prática arteterapêutica 

desenvolvida, possibilitou concluir que a questão do idoso remete à necessidade de 

atenção específica a esse contingente populacional crescente no Brasil e que os 

serviços públicos nem sempre respondem a essa demanda.  Não basta colocar 

academias nas praças.  Há que se desenvolver programas de atenção e cuidado 

para esse público que vem crescendo continuamente. 

As casas de longa permanência estão cheias, mas não atendem às 

expectativas e, em sua maioria, constituem-se em depósitos.  A gerontologia, cuja 

filosofia é estudar os processos do envelhecimento das pessoas e como 

proporcionar-lhes uma melhor qualidade de vida com um envelhecimento saudável, 

está, ainda, muito incipiente, principalmente no Rio de Janeiro.  Nesta perspectiva, o 

idoso não tem a quem recorrer, a não ser que tenha recursos financeiros para isso. 

As famílias, na maior parte das vezes, não têm condições de manter e cuidar 

do idoso.  Só bem recentemente foi aparecendo o interesse profissional em cuidar, 

com qualidade; e, aí surge a figura do cuidador, reconhecida, esse ano, como 

profissional e incluído no Código Brasileiro de Ocupações. 

Os idosos que ainda possuem condições físicas procuram ocupações e 

vivências em grupos para preencher o vazio deixado pela saída dos filhos, como é o 

caso de muitos que frequentam o Grupo Vitalidade. 

Percebi, na Jornada Arteterapêutica, a partir de uma pequena mostra, como é 

o funcionamento desses idosos e como necessitam controlar seus sentimentos e 

emoções para não se verem tragados pelas circunstâncias que a vida lhes 

proporciona. 

Ao se reunirem nos Grupos de Convivência e participarem de projetos 

terapêuticos como na Jornada Arteterapêutica começam a perceberem-se capazes 

de negociar sua participação no grupo e na vida. É o início da transformação do 

pensar a vida e na busca do sentido e da qualidade. 

Assim a arteterapia, a partir de sua multiplicidade de estratégias expressivas, 

tem o poder de demonstrar que é um poderoso auxiliar nesta construção. 

Durante o processo arteterapêutico, a cada sessão, percebeu-se como as 

reflexões e o fazer terapêutico são estimulantes para a construção de um caminho 



94 

 

para esse despertar da consciência, e de que o idoso pode escolher como 

administrar sua existência no mundo. 

A aceitação de limites, “não podemos tudo” ficou evidente ao estabelecer-se 

limite de tempo para realizar algumas tarefas propostas. 

Houve proposta de mudança de atitudes nos relacionamentos pessoais, a 

partir da reflexão sobre o ponto de vista ao ouvir o conto Gratidão – enxergando 

novas possibilidades, a construção do caleidoscópio e sua experimentação que 

levou os idosos a perceberem as causas de suas dificuldades e a necessidade de 

mudança. 

A melhoria da autoestima dos participantes ficou bastante clara quando da 

reflexão sobre o conto Amor – sabedoria que faz a diferença, confecção de 

mandala e escrita criativa que sugeria fazerem uma declaração de amor a si próprio. 

O processo criativo conquistado foi levado para a vida pessoal de cada um, a 

exemplo da possibilidade de repetir modalidades expressivas que mais gostaram 

como olho divino, móbile, mandalas, feltragem com agulha, confecção de guirlandas 

e terrário. 

Ao finalizar este estudo, verifico que as questões levantadas, bem como as 

reflexões realizadas, são fruto de um trabalho de curto prazo. Recomendo, portanto, 

que outros estudos aprofundem essa pesquisa e contribuam com um esclarecimento 

maior sobre as questões que levam as pessoas a desconectarem-se do sentido de 

suas vidas e de como diferentes estratégias arteterapêuticas, além das 

apresentadas nesse estudo, podem auxiliar no processo de reconexão e 

transformação, oferecendo a esta faixa etária um uma maior qualidade efetiva de 

vida. 
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ANEXO A 
 
 
Personagem 

Pedro Mariano 

 

Você se vê 

Por trás de um personagem 

Ele não cabe em você 

Não leve a mal, e entender quem sabe eu sei!  

Quem sabe eu sei! 

Sempre ouvindo 

Todas as outras pessoas 

Mas quase nunca você 

Não leve a mal, mesmo sem te conhecer 

Eu posso ver 

Tudo que eu vivi marcou a minha estrada 

Mesmo numa festa assim 

Me sinto só, só, sigo SÓ 

Hoje ao menos me despi daquela farsa  

Ninguém pode escolher um caminho por você 

Deixa, deixa eu mudar sua vida 

Seja na minha bem-vinda 

Porque nem sei, quem sabe eu sei!  

Venha, faça de mim seu remanso 

Pode se abrir, eu alcanço 

Porque nem sei, quem sabe eu sei 

 

 

  



99 

 

ANEXO B 

 

 

Porta Retrato 

Branca 

 

As fotografias guardadas 

Em gavetas ou caixas perdidas 

Lembranças gélidas, surradas 

Felicidade outrora vivida 

 

Não se nega o sabor dos encontros 

E o dissabor dos enganos 

Revivem-se imagens guardadas 

Da morte de tantos planos 

 

Desbotado maior ficou o passado 

Despetaladas as flores no vaso 

O tempo não socorre quando queremos 

O retorno dos passos ao acaso 

 

Sorrisos forçados ou não 

Registros em ângulos e closes 

Gestos, épocas e lugares 

Tantos clicks de tantas poses... 

 

O porta-retrato ficou vago 

Não há fotos por merecer  

Novas fotos trarão o tempo 

Tantos momentos pra se escolher... 
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ANEXO C 

 

 

Fábula Mito do Cuidado 

Boff, L. 

 

“Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve 

uma idéia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. 

Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que 

soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado 

quis dar um nome à criatura que havia moldado Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse 

imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a 

Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, 

material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De 

comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a 

seguinte decisão que pareceu justa: - Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, 

pois, de volta este espírito por ocasião da morte dessa criatura. - Você, Terra, deu-

lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura 

morrer. 

- Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob 

seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada 

discussão acerca do nome, decido eu: esta criatura será chamada Homem, isto é, 

feita de húmus, que significa terra fértil”. 
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ANEXO D 

 

 

Então é Natal 
Simone 

Composição: Cláudio Rabello 

 

Então é Natal, e o que você fez? 

O ano termina, e nasce outra vez 

Então é Natal, a festa Cristã 

Do velho e do novo, do amor como um todo 

Então bom Natal, e um ano novo também 

Que seja feliz quem, souber o que é o bem 

Então é Natal, pro enfermo e pro são 

Pro rico e pro pobre, num só coração 

Então bom Natal, pro branco e pro negro 

Amarelo e vermelho, pra paz afinal 

Então bom Natal, e um ano novo também 

Que seja feliz quem, souber o que é o bem 

Então é Natal, o que a gente fez? 

O ano termina, e começa outra vez 

Então é Natal, a festa Cristã 

Do velho e do novo, o amor como um todo 

Então bom Natal, e um ano novo também 

Que seja feliz quem, souber o que é o bem 

Harehama, há quem ama 

Harehama, ha... 

Então é Natal, e o que você fez? 

O ano termina, e nasce outra vez 

Hiroshima, Nagasaki, Mururoa, ha... 

É Natal, é Natal, é Natal 
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ANEXO E 

 

O Velho Alquimista 

 

Era uma vez um velho que vivia com uma linda filha. Ela se apaixonou por um 

belo rapaz e ambos se casaram, com as bênçãos do pai. O jovem casal viveria feliz, 

se não fosse um problema: o marido dedicava todo seu tempo à alquimia, sonhando 

com uma maneira de transformar elementos comuns em ouro. Logo seu patrimônio 

acabou e a jovem esposa tinha que lutar diariamente para comprar o que comer. 

Afinal, pediu o marido que procurasse emprego, mas ele protestou. 

- Estou às portas de uma grande descoberta! – insistia. 

- Quando eu terminar seremos mais ricos do que sonhamos! 

A jovem esposa, por fim, contou seu problema para o pai. Este ficou admirado 

ao saber que se genro era alquimista, mas prometeu ajudar a filha e pediu que o 

jovem viesse vê-lo no dia seguinte. O rapaz foi contrariado, esperando uma 

reprimenda. Para surpresa sua, o sogro lhe confiou: 

- Eu também fui alquimista quando jovem! – o sogro perguntou ao moço 

sobre seu trabalho e os dois passaram a tarde conversando. Finalmente, o velho 

ergueu-se animado. 

- Você tem feito tudo o que eu fiz! – exclamou. Está sem dúvida, às portas de 

uma grande descoberta. Mas para transformar elementos comuns em ouro você 

precisa de mais um componente, e só recentemente eu descobri esse segredo. – 

velho fez uma pausa e suspirou. – Sou, porém muito velho para realizar essa tarefa. 

Requer muito esforço. 

- Eu posso fazê-lo, querido pai! – disse o moço espontaneamente. O rosto do 

velho se iluminou. 

- Sim, talvez você possa. – E, então, curvando-se, sussurrou: - O componente 

que você precisa encontra-se no pó prateado que cresce na folha das bananeiras. 

Esse pó se torna mágico quando você mesmo as planta e lança um certo 

encantamento sobre elas. 

- De quanto pó precisamos? – o moço perguntou 

- Duas libras – o velho respondeu. 

O genro raciocinou em voz alta: - Isso requer centenas de bananeiras! 
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- Sim – suspirou o velho – e é por isso que eu não posso terminar o trabalho 

sozinho. 

- Não tema! – o jovem disse. – Eu o farei! – E assim o velho ensinou ao genro 

as palavras mágicas e lhe emprestou dinheiro para o empreendimento. 

No dia seguinte, o moço comprou um terreno e o capinou. Ele mesmo cavou 

a terra de acordo com as instruções do velho, plantou as bananeiras, e dirigiu-lhes 

as palavras mágicas. Cada dia ia examinar as plantas, livrando-as de doenças e de 

ervas daninhas e quando deram frutos, recolheu pó prateado de suas folhas. Havia 

muito pouco pó em cada planta e então o moço comprou mais terra e plantou mais 

bananas. Depois de muitos anos, conseguiu juntar duas libras do pó mágico. Correu 

à casa do sogro. 

- Consegui o pó mágico! – o moço exclamou. 

- ótimo! – o velho respondeu exultante. – Agora vou lhe mostrar como 

transformar elementos comuns em ouro! Mas, primeiro, você precisa chamar sua 

esposa. 

Precisamos de ajuda. – o jovem ficou surpreso, mas obedeceu. Quando a 

filha chegou, o velho perguntou-lhe: 

- Enquanto seu marido juntava o pó da bananeira, o que você fez com os 

frutos? 

- Ora, vendi-os – a filha respondeu – e foi assim que ganhamos a vida. 

-Você economizou algum dinheiro? Perguntou o pai. 

- Economizei - ela respondeu. 

- Posso vê-lo? – perguntou o velho. A filha, então, correu até sua casa e 

voltou com diversas sacolas. O velho abriu-as, viu que estavam cheias de ouro e 

despejou as moedas no chão. Pegou, depois, um punhado de poeira e colocou-o ao 

lado do ouro. 

- Veja – disse, voltando-se para o genro – você transformou a poeira em ouro! 

Segui-se um momento de tensão, no qual o moço permaneceu calado. 

Depois riu, ao compreender a sabedoria, implícita no truque do velho. E, desse dia 

em diante, ele e a esposa prosperaram muitíssimo. Ele cuidava da plantação 

enquanto ela ia ao mercado vender as bananas. E ambos reverenciavam o velho 

como o mais sábio dos alquimistas.  
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ANEXO F 

 

Para Tudo Há Solução (Criatividade do pensamento) 

 

Um rapaz foi preso e acusado de um assassinato horrível. Apesar de afirmar e 

reafirmar que era inocente, ninguém lhe deu ouvidos. O Rei precisava de um bode 

expiatório para distrair o povo da revolta que sentia pelas coisas erradas que estava 

fazendo com os cidadãos. 

A única pessoa que ia visitar o prisioneiro era o rabino. Sempre que chegava à 

prisão, o rapaz falava de sua falta de esperança, de toda sua tristeza e angústia por 

se achar naquela situação sem saída. Ambos sabiam que não haveria um 

julgamento justo e que o rapaz seria condenado à morte. 

O Rabino o ouvia atentamente e no final lhe dizia para não se esquecer que 

para tudo há uma solução. 

No dia do julgamento, o rapaz foi levado à presença do Rei e sua corte. O Rei 

lhe disse: 

- “Você terá 50% de chance de ser declarado inocente e 50% de sair como 

culpado. Vou escrever em 2 papeizinhos: em um estará escrito INOCENTE, no 

outro, CULPADO. Você vai sortear um, que definirá sua sentença”. 

Nesse momento o rapaz teve a certeza que seria condenado, pois o Rei 

escreveria culpado em ambos os papéis, não tendo como se salvar. 

De fato. 

Chegado o momento do sorteio, o rapaz ainda não via solução para seu 

problema. Mas, quando pegou o papel, imediatamente o levou à boca e o engoliu. 

O Rei ficou furioso e gritou: 

- “Como vamos saber qual é a sentença que você se deu, se você engoliu o 

papel”? 

O rapaz respondeu tranqüilo: 

- É só olhar o papel que sobrou, e Vossa Majestade saberá qual foi o que 

escolhi e engoli: o seu contrário”. 

Foi assim que o rapaz reverteu 100% de chances de ser condenado em 100% 

de possibilidades de ser absolvido. 

História judaica  
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ANEXO G 
 
 

PARÁBOLA DA ÁGUIA E DA GALINHA 

 

Era uma vez um camponês que foi a floresta vizinha apanhar um pássaro 

para mantê-lo em sua casa. 

Conseguiu pegar um filhote de águia. Coloco-o no galinheiro junto com as 

galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas. Embora a águia fosse o 

rei/rainha de todos os pássaros. 

Depois de cinco anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um 

naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: 

- Esse pássaro aí não é galinha. É uma águia. 

- De fato – disse o camponês. É águia. Mas eu criei como galinha. Ela não é 

mas uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de 

quase três metros de extensão. 

- Não – retrucou o naturalista. Ela é e será sempre uma águia. Pois tem um 

coração de águia. Este coração a fará um dia voar ás alturas. 

- Não, não – insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como 

águia. 

Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem 

alto e desafiando-a disse: - já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao 

céu e não a terra, então abra suas asas e voe! A águia pousou sobre o braço 

estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao redor. Viu as galinhas lá 

embaixo, ciscando grãos. E pulou para junto delas. O camponês comentou: 

- Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha! 

- Não – tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia. 

E uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente 

amanhã. 

No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-

lhe: 

- Águia, já que você é uma águia, abra as suas asas e voe!  

Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas, ciscando o chão, pulou e foi para 

junto delas 
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O camponês sorriu e voltou à carga: 

- Eu lhe havia dito, ela virou galinha! 

- Não – respondeu firmemente o naturalista. Ela é águia, possuirá sempre um 

coração de águia. 

Vamos experimentar ainda uma ultima vez. Amanhã a farei voar. 

No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram 

a águia, levaram para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma 

montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a 

águia para o alto e ordenou-lhe: 

- Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, 

abra suas asas e voe! 

A águia olhou ao redor. Tremia como se experimentasse nova vida. Mas não 

voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que 

seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. 

Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico kau-kau 

das águias e ergue-se, soberana, sobre se mesma. E começou a voar, a voar para o 

alto, a voar cada vez mais para o alto. Voou... voou... até confundir-se com o azul do 

firmamento... 

 

  



107 

 

ANEXO H 
 

A Lenda de Sadako 

Convite à paz mundial e à saúde 

 

Essa lenda é baseada em um fato verdadeiro: uma menina japonesa que 

apareceu com leucemia 10 anos após o bombardeio de Hiroshima. Para ter 

esperança de cura, ela inspirou na lenda das garças douradas. 

Depois de sua morte, seus colegas de classe começaram a trabalhar 

seriamente pela paz mundial. 

Os autores têm contado a versão da história em vários países, e convidam-

nos para ajudá-los a torná-la “lenda viva”, recontando-a sempre que houver 

oportunidade. 

No Japão, dizem que as garças trazem longa vida e boa sorte. Quando voam 

pelas cidades ou pelos campos, parecem sóis dourados brilhando no céu. 

Na manhã de 6 de agosto de 1945, apareceram milhões de sóis dourados no 

céu, mas não eram garças; era uma explosão... Um grande estrondo! A primeira 

bomba atômica caíra na cidade. 

Houve um clarão muito forte, e aqueles que olharam para ele nunca voltaram 

a enxergar novamente. Outros desviaram seu olhar. A cidade estava desmoronando. 

Tijolos, lajes, concreto e vidro se estilhaçavam pelas ruas e havia incêndios por 

todos os lugares. 

- “O que é isto”? as pessoas perguntavam perplexas. Os que sabiam 

contavam aos que não sabiam. 

As pessoas corriam gritando: “água, água”, querendo qualquer coisa para 

aliviar as queimaduras de suas peles. 

No dia seguinte havia mais incêndios. Novamente algo estranho aconteceu. A 

chuva veio, mas era negra. A bomba havia impregnado a chuva com poeira 

radioativa. 

Médicos e enfermeiras foram mortos pela explosão e os hospitais foram 

destruídos. As pessoas ajudavam umas as outras. Muitos morriam a cada dia. Duas 

semanas mais tarde, algo estranho aconteceu novamente. Flores rosas, lilás e 

brancas desabrochavam onde nunca haviam sido plantadas. Cresciam em 

abundância, na estranha mutação de vida, em meio a toda aquela mortandade. 
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Aquele dia foi horrível. É claro que muitas pessoas no centro da cidade 

morreram. Mais distante dali, no subúrbio, havia muitos sobreviventes. Entre eles, 

uma pequena garota chamada Sadako Sasaki. 

Quando a bomba caiu na cidade, ela tinha dois anos de idade. Ao crescer, ela 

continuou se lembrando do terrível dia: “Por que estão reconstruindo aqueles 

edifícios”? perguntava. E ouvia toda a história novamente. 

Quando Sadako foi ao Parque da Paz, no dia de celebração da memória do 

Bombardeio, ela se lembrou de sua avó. Hoje, ela tinha amigos que visitavam suas 

avós periodicamente, mas a dela havia sido morta pela grande explosão. O que 

Sadako sabia sobre sua avó vinha das histórias e memória dos outros. 

O mais difícil na vida atual era receber a notícia de alguém conhecido que 

adoecia com a chamada “doença da radiação” ou “da bomba atômica”, uma forma 

de câncer causado pela excessiva radiação no ar. Hoje, muitas pessoas se 

recuperam de leucemia, mas naqueles dias, tudo que os médicos podia fazer era 

aliviar um pouco a dor. O contágio da doença significava morte. 

Sadak era saudável e a coisa mais importante para ela era correr. 

- “Quero fazer parte do time esportivo daqui. Quem sabe posso participar das 

Olimpíadas algum dia”? pensava. 

Sadako era uma boa corredora. Corria para ir e voltar da escola, se exercitava 

e venceu muitas corridas. Acabou conseguindo o que queria. 

Um dia, estava no meio de uma importante corrida e não se sentiu bem. 

“Não dormi o suficiente”, pensou, - “não devo ter comido bem, mas vou 

ultrapassar aqueles que estão na minha frente e tudo vai acabar bem”. 

Mas, naquele dia, Sadako não ultrapassou ninguém. Pior que isso: desmaiou, 

e quando acordou, notou que estava na parte do hospital onde as pessoas são 

levadas para serem tratadas da “doença da bomba atômica”. 

- “Vou morrer” pensou. “Nunca correrei novamente”. 

Todos tentavam consolá-la, mas em vão Sadako sabia muito bem o que 

estava acontecendo. 

Sadako tinha uma amiga, Chizuko, muito carinhosa e otimista. Chizuko 

apareceu no quarto do hospital e foi logo dizendo: 

- “Sadako, hoje ouvimos uma ótima história na escola. Contaram que uma 

garça dourada vive até completar 1000 anos de idade. E que se você dobrar 1000 

garças de papel, elas te trarão sorte”. 
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Olhou fixamente sua amiga e completou: 

- “Isto pode até mesmo ajudar você a se curar”. 

Sadako não se sentia bem. Ela se sentou, indisposta, respondendo: 

- “Isso é besteira. Como é que dobrar pássaros de papel pode ajudar alguém 

a melhorar”? 

Chizuko recuou um segundo dizendo: 

- “É só uma história, claro. Mas se fazer esse origami. Posso te mostrar 

como”? 

- “Penso que sim”, respondeu Sadako. 

Chizuko pegou uma folha de papel quadrada e mostrou à amiga como fazer 

as dobraduras, transformando-as em pássaros tão perfeitos, que até moviam suas 

asas. 

Sadako começou a dobrar a princípio vagarosamente e depois mais rápido. 

Logo, todos no hospital já sabiam da garota que estava criando 1000 garças 

para se ajudar a recuperar. Traziam-lhe papéis especiais para origami, às vezes 

jornais, e até papel de bala e chicletes. Sadako dobrava qualquer coisa que tivesse. 

Logo, os origamis começaram a se empilhar por todo o quarto. Sadako 

pendurou as garças no teto, em um móbile acima de sua cama. Toda noite Sadako 

olhava-as balançando até adormecer. 

Sadako dobrou 1000. depois começou novamente: mais 100, 200, 300... 

Um dia, Sadako acordou muito cansada para dobrar papéis. Segurou uma 

garça dobrada pela metade e decidiu escrever PAZ em suas asas. Depois fez um 

gesto no ar e pediu: 

- “Voe, querida amiga, voe para muito longe e para muitos lugares. Vá 

lembrar às pessoas que nós queremos ter paz no mundo”. 

No dia seguinte, Sadako morreu em seu quarto do hospital. Os amigos vieram 

e contaram os papéis dobrados. Faltaram poucas centenas para que Sadako 

completasse 2000. eles decidiram completar o milheiro e não pararam aí. 

Mais tarde arrecadaram 5.395.000 yens e organizaram uma comissão para 

construir uma estátua no Parque da Paz. 

Essa estátua se encontra lá até hoje. Crianças enviam suas fotografias e 

bilhetes expressando o desejo de paz. Quando o monte atinge o topo da estátua, os 

funcionários do Parque os retiram e no dia seguinte a pilha começa a se formar 
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novamente. A estátua tem na base uma montanha. No topo, uma menina de pé, 

com os braços esticados, segurando uma garça. Nela pode-se ler: 

Esse é o nosso grito; essa é nossa oração para estabelecer a paz no mundo”. 
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ANEXO I 

 

 

Saber Viver 

Cora Coralina 

 

 

"Não sei...se a vida é curta ou longa demais pra nós, 

mas sei que nada do que vivemos tem sentido, 

se não tocarmos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, 

palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, 

lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, 

amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, 

é o que dá sentido à vida. É o que faz com que 

ela não seja nem curta, nem longa demais, 

mas que seja intensa, verdadeira, 

pura...enquanto durar....” 
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ANEXO J 

 

 

Gratidão 

Enxergando novas possibilidades 

 

Era uma vez uma mulher de nome Rengetsu. Ela estava em peregrinação, e 

um dia ao por do sol, chegou a uma vila. Cansada e com fome, pediu hospedagem 

em uma casa. Foi-lhe negado o pedido. Bateu numa segunda casa, numa terceira, 

numa quarta. Todos os moradores fechavam-lhe suas portas. Até que Rengetsu 

desistiu de insistir. E vocês sabem, para uma pessoa determinada, não é muito fácil 

de desistir de insistir. Foi justamente quando olhou em volta e encontrou uma 

cerejeira dos campos, decidindo fazer dela o seu abrigo. Era primavera, fazia frio, 

havia algum risco, animais selvagens, mas ela adormeceu, ali aconchegada nas 

suas raízes. 

À meia-noite, sentindo muito frio, acordou e viu, no céu noturno da primavera, 

iluminado pelo prateado da lua, um pouco coberto pela névoa, um grande 

espetáculo da natureza: todas as flores brancas da cerejeira tinham se tornado 

completamente abertas, exalando um doce perfume. 

Tomada por tamanha beleza, Rengetsu levantou-se e fez uma reverência em 

direção à vila, saudando os moradores, com gratidão: 

_ “Por sua enorme bondade  

Em me recusarem hospedagem, 

Encontrei-me sob essas flores, 

Sob esse luar em névoa, 

Nesse absoluto silêncio da noite”. 

Rengtsu compreendeu, então, que uma porta aparentemente fechada, pode 

esconder uma abertura para outras oportunidades. Basta para isso, mudar o ponto 

de vista! – a vista de um ponto – que permite olhar o problema por ângulos ainda 

não contemplados. E aprendeu, mais uma vez, que uma dor nova, diferente das já 

vividas no passado, mostra que o aprendizado é infinito. 
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ANEXO K 

 

 

AMOR 

Sabedoria que faz a diferença 

 

 

Um rei tinha três filhos. 

Seu dilema era escolher o herdeiro do trono. Não havia uma maneiras de 

decidir: os três príncipes eram igualmente inteligentes e corajosos; além disso, eram 

trigêmeos, portanto o critério da idade também não serviria. 

Assim, o rei foi até um sábio, que lhe deu uma idéia: 

Chamou os três filhos e os avisou que partiria por uns 2 ou 3 anos, deixando 

cada um com uma sacola de sementes: 

- “Quando eu voltar, vocês terão que me devolver essas sementes. Aquele 

que melhor as proteger será o meu herdeiro”. E partiu. 

Quando regressou, o rei se dirigiu ao primeiro filho: 

- “Onde estão as sementes que lhe dei?, perguntou. O filho p levou até o 

cofre onde as havia guardado, pois considerou que lá estariam intactas, tal qual as 

havia recebido. Mas quando abriu o cofre, vocês podem imaginar... as sementes 

estavam podres, mofadas, mortas. 

O rei voltou-se para o segundo filho, que quando o pai partiu, vendeu as 

sementes no mercado, e mais tarde destrocou as moedas de ouro que recebeu, por 

outras sementes, de melhor qualidade. O rei reagiu: 

- “Sua idéia foi melhor que a do seu irmão, mas... essas não são as mesmas 

sementes e você ainda não é tão capaz como gostaria que fosse”. 

Já o terceiro filho levou seu pai até um lindo jardim. Havia flores de todos os 

tipos, de todas as cores, de todos os perfumes... crisântemos, papoulas, lírios, rosas 

e jasmins... 

- “Pai, essas são as sementes que você me deu. Logo que estiverem no 

ponto eu as colherei e as devolverei a você”, disse o príncipe. 
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O rei então declarou:- “Você é meu herdeiro. Essa é a melhor maneira de agir 

com as sementes, que não podem ser armazenadas. Devem se transformar em 

frutos e flores, o símbolo do amor: 

Com amor, você saberá reinar.  

O amor é como a flor: quando começa a florescer, você precisa oferecê-lo; 

quanto mais você der, mais ele crescerá; se continuar dando, dia virá em que você 

se tornará uma constante e infinita fonte de amor”. 

 

 

 


