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A Revista Transdisciplinar é um periódico on-line semestral, organizado por Celeste Carneiro, que
tem como objetivo socializar o pensamento de autores que desejam expressar suas reflexões
sobre os mais diversos temas inter-relacionados com o Ser Integral e sua interação com o mundo
que o cerca. Busca a integração de saberes e perfis, valorizando o diálogo entre sabedoria e
conhecimento, estimulando a liberdade expressiva e dando oportunidade ao exercício da beleza,
quer através da articulação de temas, ideias e conceitos, quer através do estilo de apresentação
dessas ideias e conceitos
Pautamos esta Revista no pensamento de Basarab Nicolescu e grupo que escreveu a Carta da
Transdisciplinaridade (1994), onde esclarece:
A pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um objeto de uma mesma e única disciplina por
várias disciplinas ao mesmo tempo.
A interdisciplinaridade diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina para outra.
A transdisciplinaridade, como o prefixo "trans" indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo
entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é
a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento.
Rigor, abertura e tolerância são as características fundamentais da visão transdisciplinar. O rigor da
argumentação que leva em conta todos os dados é o agente protetor contra todos os possíveis
desvios. A abertura pressupõe a aceitação do desconhecido, do inesperado e do imprevisível. A
tolerância é o reconhecimento do direito a idéias e verdades diferentes das nossas.

E no texto Educação para o Séc. XXI, do Relatório Delors (UNESCO, 2006):
Na visão transdisciplinar, há uma transrelação que conecta os quatro pilares do novo sistema de
educação (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser) e tem sua
fonte na nossa própria constituição, enquanto seres humanos. Uma educação viável só pode ser
uma educação integral do ser humano. Uma educação que é dirigida para a totalidade aberta do ser
humano e não apenas para um de seus componentes.

Esperamos contribuir para a difusão do conhecimento com a sabedoria da abertura e da
tolerância, aliada ao rigor que dá o ajuste necessário.
Como símbolo, trazemos a Flor da Vida, rico em mistérios estudados desde a mais antiga
civilização e que encanta até os nossos dias. Lembra a conexão de todos com o Universo, a
semente da vida, a relação do um com o todo, a gênese e o encadeamento dos genes, o que nos
une e nos dá vida.
Os textos são de responsabilidade dos autores que deverão encaminhá-los para nossa
apreciação já revisados.
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A Revista Transdisciplinar é um periódico semestral, organizado por Celeste Carneiro, que tem
como objetivo socializar o pensamento de autores que desejam expressar suas reflexões sobre os
mais diversos temas interrelacionados com o Ser Integral e sua interação com o mundo que o
cerca. Busca a integração de saberes e perfis, valorizando o diálogo entre sabedoria e
conhecimento, estimulando a liberdade expressiva e dando oportunidade ao exercício da beleza,
quer através da articulação de temas, ideias e conceitos, quer através do estilo de apresentação
dessas ideias e conceitos, seguindo os parâmetros expressos na Apresentação.
A Revista Transdisciplinar será publicada nos meses de Janeiro e de Julho de cada ano e os
artigos deverão ser enviados com até dois meses de antecedência.
Os artigos serão avaliados, por ordem de recebimento, por dois membros do Conselho Editorial.
Caso haja divergência quanto à aprovação dos mesmos, um terceiro parecer de outro membro do
Conselho Editorial será solicitado.
Os textos poderão ter o formato acadêmico ou serem escritos de forma mais livre, desde que em
linguagem clara e de acordo com os padrões normativos da Língua Portuguesa. Devem procurar
coerência com a proposta da Revista Transdisciplinar.
Se o autor escolher escrever de acordo com as normas acadêmicas, deverá fazê-lo em
conformidade com os padrões da ABNT, com resumo, problemática anunciada e desenvolvida,
objetivos, metodologia, conclusões e referências. Nas referências, deverão constar apenas as
obras citadas no texto.
Os textos que seguirem uma forma mais livre (ou seja, por um estilo que não priorize o rigor
acadêmico, podendo valer-se ou não da poesia, mas que também possibilite a exposição do
pensamento com fluidez, clareza, coerência e consistência), se fizerem uso de citações diretas ou
indiretas, devem também listar essas referências ao final, de acordo com as normas da ABNT.
Entretanto, caso o autor queira também indicar livros e sites que não fazem parte do texto, mas
que são complementares a ele, pode fazê-lo anunciando após as referências o item “Para saber
mais”.
Os artigos não precisam ser inéditos, desde que seja explicitada a fonte original de sua
publicação. Preferencialmente os artigos estarão no idioma Português, mas eventualmente outros
idiomas poderão ser aceitos.
Cada artigo deverá ter, no máximo, 20 páginas (incluídas as notas de pé de página e as
referências) e deverá ser escrito em fonte Arial, tamanho 10, seguindo um espaçamento de 1,5
cm e obedecendo as margens superior e inferior de 2,5cm, esquerda e direita 3,0cm.
Os artigos deverão ser encaminhados já revisados.
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1 – SEXUALIDADE FEMININA, AUTONOMIA E AUTOCONHECIMENTO:
RETIRANDO OS BLOQUEIOS DO CICLO DE RESPOSTA SEXUAL FEMININO
FEMALE SEXUALITY, AUTONOMY AND SELF:
TAKING THE LOCKS OF FEMALE SEXUAL RESPONSE CYCLE
Leni Paula Yoshimoto*

RESUMO
Este artigo apresenta uma breve explanação acerca das repercussões de crenças sociais e
familiares no exercício sexual da mulher e sua consequente falta de autonomia nesse âmbito.
Inicialmente, há um pequeno histórico sobre a resposta sexual feminina, o entendimento do seu
funcionamento a partir dos estudos de Masters e Johnson, Kaplan e Basson, descrevendo as
reações fisiológicas do corpo da mulher em cada fase, e as crenças psicossociais que geram
bloqueios que contribuem para o desenvolvimento das disfunções sexuais femininas. A partir do
desenvolvimento das técnicas de terapia sexual voltadas para o autoconhecimento do corpo e do
seu funcionamento, assim como o esclarecimento de crenças inibitórias, torna-se possível
proporcionar maior autonomia do prazer sexual feminino e de seu protagonismo.
Palavras-chave: autonomia sexual feminina; disfunção sexual; tratamento; mulher.

ABSTRACT
This article presents a brief explanation about the impact of social and family beliefs in sexual
pursuit of women and their consequent lack of autonomy in that respect. Initially, there is a little
history on female sexual response, the understanding of its operation from the studies of Masters
and Johnson, Kaplan, and Basson, describing the physiological reactions of the female body at
each stage, and psychosocial beliefs that create blockages that contribute to the development of
female sexual dysfunctions. From the development of sex therapy techniques aimed at the self
from the body and its functioning, as well as clarifying the inhibitory beliefs, it becomes possible to
provide greater autonomy of women's sexual pleasure and its leadership.
Keywords: female sexual autonomy; sexual dysfunction; treatment; woman.

_______________
* Leni Paula Yoshimoto – Psicóloga graduada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA, 1994) e Terapeuta Sexual pelo Centro de
Sexologia de Brasília (CESEX, 2009). Contato: lenipaula.psicologia@hotmail.com
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“Para a mulher atingir uma satisfação
plena,
seria
preciso
que
os
relacionamentos fossem uma união de
duas existenciais autônomas não uma
abdicação, uma anexação uma fuga, um
remédio [...], ou seja, um casal
equilibrado, sem procurar no outro a
razão exclusiva para viver” (Beauvoir,
1980).

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, pudemos acompanhar
uma crescente autonomia das mulheres em
diversos campos de atuação na vida, tanto
pessoal quanto profissional. Isso foi possível
graças às mudanças históricas significativas
vividas por elas, como a entrada no mercado
de trabalho, o acesso à educação, a
utilização de métodos contraceptivos,
liberdade para se expor, possibilitando-as
atuarem como protagonistas da sua própria
história.
As mesmas conquistas originadas dessa luta,
por maior direito social e igualdade frente aos
homens, ainda resultam num frágil equilíbrio
entre novas crenças advindas dessa
liberdade de expressão sobre os esperados
papéis de gênero, e os valores anteriormente
vigentes acerca dos mesmos nas famílias e
na sociedade. E na tentativa de conciliar
todas as funções que lhe são atribuídas ou
assumidas – mãe, filha, trabalhadora, mulher,
esposa – ainda perdura uma oscilação entre
as requisições desse novo momento e um
apego a valores anteriores, na tentativa de
haver um parâmetro de ação a responder a
essas expectativas.
Um campo no qual esse fenômeno pode ser
observado diz respeito à vida sexual dessas
mulheres. O sexo, a partir das conquistas
citadas, passou a ser valorizado muito mais
pelo prazer do que pela procriação. Apesar
de uma maior liberdade do diálogo e da
prática do sexo, da utilização de jogos de
sedução
e
variações
de
posições,
“desmistificação” da masturbação, muitas
mulheres ainda se respaldam em antigas
crenças e valores acerca do ato sexual,
gerando conflitos e consequente ponto de
desgaste relacional.
Durante séculos, a relação sexual, ao ser
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concebida apenas para fins de procriação,
garantia ao homem o orgasmo e o prazer,
uma vez que a ejaculação se fazia
necessária. Para a mulher, no entanto, cabia
apenas receber o esperma e contribuir com o
“sangue menstrual” para procriar. O prazer
feminino era considerado perversão e a
mulher “decente” não emitia nenhum ruído
durante o ato sexual.
É de considerável importância, ao se deparar
com os parâmetros sociais e culturais acerca
do sexo, observar como se constrói a
educação sexual feminina a partir do
contexto em que as mulheres estão
inseridas, a fim de entender seus potenciais
bloqueios.
Em referência à educação sexual, desde
bebês somos incentivados pelos nossos pais
a conhecer e nomear as partes do nosso
corpo a partir de brincadeiras. Naturalmente,
vamos aprendendo e compreendendo nosso
mapa corporal. No entanto, a exclusão das
partes genitais desse mapa é uma prática
comum, quando elas não são substituídas
por outras palavras como bichinhos ou
apelidos genéricos.
Somente na escola, mais propriamente nas
aulas de ciência acerca da reprodução
humana, é que vamos descobrir e nomear
essas partes que foram excluídas dos jogos
infantis. Ainda assim, há pouco mais de dez
anos, os livros de ciência nem nomeavam o
clitóris como parte da genitália feminina, já
que não teria papel importante na procriação.
A orientação para pais era de “distrair” e não
chamar a atenção para os órgãos genitais,
ignorando as práticas de estimulação
prazerosa dos seus filhos. Muita ideia de
proibido, errado, pecado e/ou sujo foi
transmitida para as crianças que, por
percepção inversa, aprendiam que eram
áreas sem importância ou que, por algum
motivo desconhecido, faziam parte de um
segredo. O mesmo só era revelado por
acaso, a partir de “vias obscuras”, através da
autoexploração, na partilha com outras
crianças, ou de formas impróprias, como no
abuso sexual por adultos.
Muitas meninas só passaram a entender a
localização da sua vagina depois da
menarca, diante da necessidade de colocar
http://revistatransdisciplinar.com.br/
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um tampão para impedir que o sangue
"sujasse” a sua roupa. Um primeiro contato
consciente misturado com desconforto e
ideia de sujeira. Mesmo quando preparadas
para esta ocorrência, por seus pais, a
informação sempre vem carregada de algo
que traz desconforto, um fardo, algo que as
mulheres não deveriam ter, sentir ou passar.
A ideia da tensão pré-menstrual (TPM),
cólica, dor, é associada a incômodo e
preocupação, já que neste momento, muitos
pais chamam a atenção para a possibilidade
de engravidar como algo que deve ser
temido, ao invés de comemorar a
comprovação dessa capacidade e da saúde
física do corpo.

possibilidade de vivência sexual, atreladas a
parâmetros sociais presentes em sua
educação acerca do corpo enquanto fonte de
prazer.

Diante dessas informações e da própria
vivência do período da menstruação, não é
difícil compreender por que muitas mulheres
têm dificuldade de entender seus genitais
como algo diferente do impróprio, do feio,
sem valorizar como algo belo e importante,
como os meninos conseguem fazê-lo pela
diferença de valores que se atribui ao pênis
na nossa cultura.

1. HISTÓRIA
DOS
ESTUDOS
FUNCIONAMENTO SEXUAL

Atualmente, tanto o homem como a mulher
dividem suas vidas entre o lar, o trabalho e o
sexo. Contudo, em resposta a uma educação
sexual restritiva e isenta de autonomia sobre
o próprio prazer, as mulheres ainda creditam
aos parceiros a responsabilidade pela
proporção da satisfação e sucesso da
relação sexual, por ainda encará-los como
“educadores sexuais” que sabem e irão
conduzi-la no que fazer, ou, pelo contrário,
quando não se cobram – ou sentem-se
cobradas – por mais essa função,
transformando-o em fonte de cansaço e
estresse. Pereira (2013) enfatiza que:
Com o conflito entre a educação
recebida fundamentada nas bases
tradicionais e as exigências atuais que
propõe novos papéis de gênero, surgem
as
ambivalências
e
ansiedades,
promovendo, com isto, lutas de poder,
disfunções
sexuais,
infidelidade,
desapego e separação. (p. 103-104.)

Sintoma de um fenômeno pós-moderno, as
disfunções sexuais, sobretudo da ordem da
ausência do desejo, têm se tornado
frequentes entre essas mulheres, livres na
Vol. 6 - Ano 3 - Nº 6 - Julho / 2015

ISSN 2317-8612

Acredita-se que, a partir de uma maior
compreensão sobre o funcionamento do
corpo feminino, visualizando-o como um
mapa erógeno de obtenção do prazer sexual,
e contrapondo-se a algumas limitações de
sua exploração, em detrimento de uma
educação pautada em princípios ainda
antigos, as mulheres podem adquirir maior
autonomia e satisfação com o sexo,
encarando-o com desejo.
DO

Os estudos sobre o funcionamento sexual
humano tiveram início com as pesquisas
científicas realizadas por Willian Masters e
Virginia Johnson em Washington, 1954
(CAVALCANTI E CAVALCANTI, 2012).
Apesar de outros estudiosos antes destes
terem priorizado a fisiologia da resposta
sexual humana, esse trabalho foi o pioneiro
pelo fato de se utilizar da observação em
laboratório considerado tão importante para a
biologia do sexo quanto o Relatório Kinsey foi
para a compreensão sociológica do
comportamento sexual.
Masters e Johnson introduzem a temática da
resposta sexual desassociada da ideia
reprodutiva. Observaram, com precisão, o
comportamento sexual da mulher e do
homem nas mesmas condições de
laboratório. Descreveram de forma clara e
precisa as etapas da resposta sexual
humana dividida em quatro estágios: 1)
excitação, despertada a partir de estímulos
internos (pensamentos e fantasias) e
externos (percepções a partir dos órgãos dos
sentidos); 2) platô, que resume o processo
da
vasocongestão
propriamente
dita,
culminando na ereção masculina e
lubrificação genital feminina; 3) orgasmo, que
resume o máximo da excitação, em ambos e
também resultando na ejaculação masculina;
4) e por fim a resolução, período refratário no
qual os níveis sanguíneos voltam ao normal.
Afirmam que, apesar das funções genitais
serem diferenciadas entre homens e
http://revistatransdisciplinar.com.br/
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mulheres, o processo fisiológico de resposta
à estimulação erógena é homólogo para
ambos, pois obedecem a um fenômeno
neurofuncional
comum,
denominado
vasocongestão.
Posteriormente, em 1974, Helen Kaplan
modifica esse esquema, ressaltando a
importância do desejo como fator precedente
à excitação, resumindo o movimento de
resposta sexual a um esquema trifásico, no
qual o processo restringe-se ao desejo,
excitação e orgasmo.
Tanto Kaplan quanto Masters e Johnson
formulam um processo linear de resposta
sexual, no qual homens e mulheres são
semelhantes no movimento de excitação e
resolução. Somente em 2000, Rosemary
Basson
(FRAIA,
2013)
estabeleceu
esquemas diferenciados no que diz respeito
à excitação sexual masculina e feminina,
propondo, quanto às mulheres, um modelo
circular de resposta sexual, diferente do
processo linear anteriormente descrito.
Observa que mulheres em relacionamentos
longos iniciam a experiência sexual num
estado de neutralidade sexual, no qual não
há motivação sexual suficiente. Nessa
condição, a mulher se mobiliza pelo desejo
responsivo que envolve diversos motivos,
como a busca por intimidade com seu
parceiro, compromisso, carinho e tolerância.
A partir dai a excitação e o desejo responsivo
ocorrem simultaneamente.

2. AS FASES DA RESPOSTA SEXUAL
FEMININA
E
SUAS
REAÇÕES
FISIOLÓGICAS
A partir dos estudos acerca do ciclo de
resposta sexual feminino, faz-se importante
compreender brevemente cada um dos
aspectos envolvidos no processo sexual.
Como dito anteriormente, esse esquema é
dividido em fases, as quais encontram-se
explicitadas abaixo:
a) Estímulo Sexual
Toda resposta sexual é resultado de um
estímulo efetivo e a característica de
efetividade
pode
ser
potencialmente
adquirida.
Alguns
estímulos
efetivos
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aliciadores de resposta sexuais são de
natureza genética, como a manipulação
genital. Porém, a maioria dos estímulos
sexuais efetivos são aprendidos conforme
modelos de referência cultural ao longo da
vida. Os estímulos tornam-se eficazes à
medida em que são reforçados por respostas
sexuais positivas.
b) Desejo Sexual
Falar do desejo que precede a excitação
sexual é buscar compreender os processos
emocionais e psíquicos que conduzem a uma
estimulação mental inicial, antes da corporal.
Inicialmente, Freud define a necessidade
sexual, semelhante ao que acontece com a
fome e a sede, nomeando a pulsão sexual de
Libido. Cavalcanti e Cavalcanti (2012), por
sua vez, apresentam a ideia de apetência
sexual para se referir ao “apetite” sexual que
se origina no psiquismo humano durante a
fase de excitação. Para os autores, essa é
uma potencialidade biológica que todos os
indivíduos possuem e que é acionada a partir
de uma estimulação eficaz.
O desejo sexual é considerado um processo
biopsicossocial, sobre o qual interferem três
fatores: o cognitivo ou mental, que se refere
aos pensamentos coerentes a um contexto
cultural e psicológico; o emocional, que está
associado às influencias psicológicas que
originam uma resposta metabólica; e o
neurofisiológico, que se relaciona aos
aspectos hormonais e ao despertar do
desejo. No que se refere ao último fator
citado, Pereira (2013) afirma que:
(...) A percepção de um estímulo
positivo desencadeia uma ativação de
centros específicos localizados em
determinadas áreas cerebrais. A
ativação biológica se faz por ação de
hormônios (o principal a testosterona) e
neurotransmissores (dopamina que
ativa o desejo e serotonina que inibe o
desejo) e o ser humano pode controlar
estes
estímulos,
modificá-los
e
submetê-los a sua vontade (p. 52).

c) Excitação
A excitação é observada
fisiológicas aparentes. O
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modificações generalizadas extragenitais e
genitais.
As reações extragenitais são: reações
vasocongestivas (fluxo sanguíneo perceptível
em alguns indivíduos como uma vermelhidão
na região da face, pescoço, tórax e membros
superiores e inferiores) que desaparece logo
após o orgasmo; a vascularização mamária,
com um aumento das mamas e congestão
dos mamilos; reações miotônicas, definidas
por contrações e espasmos musculares,
voluntários e involuntários na cabeça,
pescoço, tórax, abdome, glúteos, mãos, pés
e mamilos (cada parte com suas
características específicas); e reação dos
sinais vitais (aumento da pressão arterial, da
frequência cardíaca e da frequência
respiratória).
As reações genitais comuns a todas as
mulheres são determinadas por fatores
vasculares e miotônicos: aumento do
tamanho, do volume e mudança da cor dos
pequenos lábios; um aumento de volume do
clitóris por vasocongestão, seguido de uma
retração por ação miotônica; na vagina
ocorre um espessamento vasocongestivo no
seu terço anterior; aumento da lubrificação
das paredes, fenômeno chamado de
transudação, mudança da coloração e
aumento do comprimento em até três
centímetros; o útero aumenta de tamanho e
se eleva alongando a vagina até o orgasmo.
As mudanças nos lábios maiores são
diferentes para mulheres nulíparas e
multíparas. Nas primeiras, eles afinam e
achatam-se contra o períneo e se abrem; nas
segundas, aumentam de volume, tornandose pendentes.
d) Orgasmo
Ponto máximo da excitação e prazer. Cada
indivíduo tem o “seu” orgasmo, pois resulta
da forma como interpretamos sensorialmente
os estímulos. É um ato reflexo respondente
de prazer psicofísico. As reações fisiológicas
que ocorrem na mulher no momento do
orgasmo podem ser observadas por
contrações rítmicas do conjunto muscular
perivaginal e simultaneamente contrações
uterinas.
Psiquicamente, apesar de ser uma sensação
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subjetiva, com base nos relatos de inúmeras
mulheres, o orgasmo provoca uma sensação
de suspensão e interrupção dos sentidos,
seguida de um calor que se irradia da pelve
para todo corpo, finalizando com um
latejamento vaginal (contrações involuntárias
da plataforma orgásmica).
O orgasmo pode ser bloqueado por fatores
físicos ou psíquicos, a ponto de se converter
num momento desagradável. Por ser um
evento de alívio da gradual estase
sanguínea, quando não ocorre, pode causar
dores difusas no baixo ventre e sacralgia
reflexa, a chamada “congestão pélvica”.
Existem
estudos que
descrevem
a
ocorrência, durante o orgasmo, do fenômeno
chamado ejaculação feminina, a qual se
caracteriza pela excreção de líquidos através
das glândulas de Skene e da uretra. O
líquido se apresenta em consistência viscosa
e de cor clara, semelhante ao líquido
prostático, porém sem esperma. Contudo,
ainda não há um consenso a respeito.
e) Resolução
Período de retorno progressivo do organismo
as condições basais, no qual os níveis
sanguíneos voltam ao normal e o corpo entra
em estado de relaxamento. Ocorre posterior
ao orgasmo, sendo que para mulheres, em
alguns casos, venha a ocorrer após
sucessivos orgasmos que finalizam por
cansaço físico, para que posteriormente
ocorra gradativamente o relaxamento.
3. BLOQUEIOS NO CICLO DE RESPOSTA
SEXUAL
FEMININO:
GERANDO
DISFUNÇÕES
A resposta sexual feminina pode ser inibida
por fatores orgânicos ou psicossociais, que
podem agir momentaneamente ou de forma
mais predominante, originando, assim, as
disfunções sexuais. De acordo com Abdo
(2012), uma educação rígida, traumas, como
o abuso sexual, conflitos conjugais,
transtornos ansiosos e depressivos, fadiga,
desinteresse pelo parceiro, estimulação
inadequada das zonas erógenas, doenças
físicas e utilização farmacológica estão entre
os diferentes fatores que interferem numa
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resposta sexual efetiva. Em geral, causam
comportamento
de
evitação,
baixa
autoestima, inibição quanto à atividade
sexual, insatisfação e distanciamento do
parceiro.
Ainda segundo a autora supracitada, a
disfunção sexual feminina alcança altos
índices em qualquer população. No Brasil,
26,6% queixam-se de dificuldade de
excitação, 26,2% de anorgasmia, 17,8% de
dispareunia, enquanto 9,5% têm desejo
hipoativo. Esta média pode variar conforme a
faixa etária. A dificuldade de excitação atinge
28% das mulheres brasileiras entre 18 a 25
anos e 38,1% acima de 60 anos.
A Associação Psiquiátrica Americana (2002
apud ABDO e FLEURY, 2006) define os
transtornos sexuais como “uma perturbação
nos processos que caracterizam o ciclo de
resposta sexual ou por dor associada à
relação sexual”. Os principais distúrbios
sexuais femininos estão descritos abaixo:











302.71 Transtorno do Desejo Sexual
Hipoativo - deficiência ou ausência de
fantasias sexuais e desejo de ter
atividade sexual.
302.79 Transtorno de Aversão Sexual
- aversão e esquiva ativa do contato
sexual genital com um parceiro
sexual.
302.72 Transtorno da Excitação
Sexual feminina - incapacidade
persistente ou recorrente de adquirir
ou manter uma resposta de excitação
sexual adequada de lubrificação,
turgescência, até a consumação da
atividade sexual.
302.73 Transtorno do Orgasmo
feminino–
atraso
ou
ausência
persistente ou recorrente de orgasmo.
302.51 Vaginismo – contração
involuntária,
recorrente
ou
persistente, dos músculos do períneo
adjacentes ao terço inferior da vagina,
quando é tentada a penetração
vaginal com pênis, dedo, tampão ou
espéculo.
302.76 Dispareunia – dor genital
associada com intercurso sexual.
Embora a dor seja experimentada
com maior frequência durante o coito,
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também pode ocorrer antes ou após o
intercurso.
Outra classificação foi proposta
pela
Organização Mundial de Saúde – OMS
(1993), na qualas disfunções sexuais são
definidas como “várias maneiras pelas quais
o indivíduo é incapaz de participar de uma
relação sexual como gostaria”.
Todas as disfunções se dividem em primária
(desde o inicio da vida sexual) ou secundária
(após um tempo de vida sexual satisfatória);
generalizada
(presente
em
qualquer
circunstância) ou situacional (somente em
determinada situação ou com determinada
parceria); psicogênica, orgânica ou mista.
É interessante avaliar que, em grande parte
das definições acerca das disfunções
sexuais, associa-se a ideia de satisfação
sexual, critério ao qual são atribuídas causas
orgânicas e psicossociais. Com isso, é
necessário considerar os aspectos culturais e
sociais que subsidiam as crenças das
mulheres que sofrem com tais distúrbios, ao
pensarmos no tratamento dessas disfunções
a partir da Terapia Sexual, de modo a
favorecer um desenvolvimento de maior
autonomia da atividade sexual feminina.
Apesar das diferentes disfunções tratadas
pela Terapia Sexual, e das mais distintas
formas de intervenção, os estudiosos da
resposta sexual feminina são concordantes
no que se refere ao questionamento de
premissas educacionais que impedem as
mulheres de terem desejo e obterem prazer
sexual. Como afirma Cavalcanti e Cavalcanti
(2012):
É necessário insistir na afirmativa de
que disfunção sexual é um “bloqueio”
total ou parcial da resposta fisiológica.
Se aceitarmos essa premissa teórica,
teremos como verdadeira a conclusão
de que a terapia sexual nada mais é do
que uma retirada de “bloqueios” (p.209).

A crença de que as mulheres necessitam
de uma relação segura, com um parceiro
fixo, fiel e compreensivo que gere
confiança e afeto para promover e
facilitar o despertar sexual, demonstra
como a educação e os valores culturais
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ainda vigentes sobre relacionamento e
sexo influenciam na resposta sexual
feminina.
Tais
necessidades
são
originadas a partir de uma educação que
as conduzem a uma espera pelo
“príncipe encantado”, para que possam
se entregar e desfrutar do prazer sexual
e da felicidade conjugal, ainda que as
relações amorosas e/ou sexuais já
tenham abrangido diferentes
configurações.
A proposta é aprender a dissociar o
prazer sexual dessas premissas. Com
isso, poder auxiliar as mulheres a se
apropriarem do gozo como um prazer
individual que pode ser compartilhado ou
não, e se perceberem como independentes e autônomas quanto ao prazer
sexual, assim como os homens fizeram
ao longo da história.
Saber quais são os estímulos que são
eficazes para chegar ao desejo sexual é
tarefa
continua
que
envolve
autoconhecimento,
criatividade
e,
principalmente, abertura e flexibilidade
para experimentar e se entregar ao novo.
Tornarem-se também protagonistas no
ato sexual possibilitou um desvelar de um
campo, anteriormente secreto, acerca
dos aspectos que levam ao despertar do
desejo feminino, assim como falar
também de sua ausência e das
dificuldades atreladas.
O orgasmo feminino, nos tempos atuais,
passou a ser não só um fenômeno
desejável, mas um evento fisiológico
normal. Atualmente, muitas mulheres têm
como meta atingir não só o orgasmo,
mas ter múltiplos. No entanto, segundo
os estudos de Masters e Johnson, a
poliorgasmia feminina foi mais facilmente
observada durante o ato masturbatório,
quando algumas mulheres chegavam a
experimentar de 5 a 20 orgasmos
sucessivos sem que a tensão sexual
caísse, até que o cansaço físico desse
por encerrada a sessão. Ocorre diferente
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do orgasmo único, que se assemelha às
sensações observadas no orgasmo
masculino de saciação e relaxamento.
Quanto às crenças populares que ditas
que ter orgasmos múltiplos é melhor do
que ter apenas um, os estudiosos
supracitados afirmam que não há
parâmetros que a evidenciem, uma vez
que as percepções são individualizadas.
Com relação à crença de que existem
vários tipos de orgasmo, eles refutam a
ideia sobre a diferença entre orgasmo
vaginal e clitoridiano, afirmando que o
orgasmo é um só, que pode ser
despertado não só pelo clitóris e pela
vagina, mas por estimulação de várias
partes do corpo.
Algumas mulheres declaram nunca ter
olhado com detalhe a sua própria vulva,
assim como desconhecem que possuem
dois orifícios distintos (o meato urinário e
a vagina). Do mesmo modo, têm pouca
familiaridade com a automanipulação
enquanto busca de prazer sexual e, ao
tentaram a prática da mesma, descrevem
o fracasso em manter a excitação e
atingir o orgasmo, relatando, em muitos
casos, a sensação de estarem fazendo
algo errado. Outras conseguem o
orgasmo, porém não o atingem durante o
ato sexual. E ainda tem aquelas que
conseguem acessá-lo durante o ato
sexual apenas com manipulação ou com
o sexo oral, porém querem conseguir
durante o coito.
A resistência ao olhar, tocar, manipular o
seu corpo, seus órgãos genitais,
conhecer outras zonas erógenas, está
atrelada a falta de autorização de si
própria, independente da autorização dos
pais, da religião ou da sociedade. Se a
mulher acreditar que pode, deve e quer,
a identificação dos estímulos eficazes
torna-se mais fácil.
Masters e Johnson, já afirmavam que a
resposta aos estímulos eróticos é vivida por
todo o organismo, indistintamente entre
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homens e mulheres, permitindo que qualquer
parte do corpo seja erotizável, dependendo
das
condições
particularidades
dos
indivíduos envolvidos e das condições
ambientais na situação. Segundo Cavalcanti
e Cavalcanti (2012), ao comentar sobre os
autores supracitados:
Por mais aparentemente “neutra” que
seja uma região do corpo, ela pode ser
“despertada” e ganhar conotação
sexual. Casais sexualmente adequados
sabem que, muitas vezes, a erotização
de zonas aparentemente “neutras” pode
apresentar maior resposta do que a
estimulação direta das partes genitais.
(p. 72).

A masturbação, prática anteriormente
condenada, embora praticada de forma
velada pelos homens, ainda é objeto de
interdição entre as mulheres. Perceber o seu
desejo, estimular a si mesma, percorrer pelos
campos da fantasia, são práticas que
somente agora no século XXI estão sendo
incentivadas e consideradas pela sociedade
como práticas lícitas, de acesso a mulheres
“decentes”.
Porém estas mesmas práticas são utilizadas,
há muito tempo, por especialistas no
tratamento das disfunções sexuais. Muitas
técnicas foram desenvolvidas para que a
mulher pudesse romper barreiras, em busca
do seu autoconhecimento e do seu prazer.
Segundo Abdo (2012):
Basta legitimar o prazer sexual e dirimir
mitos e tabus e preconceitos para
amenizar parte dos problemas sexuais
femininos, especialmente das mais
jovens e que ainda não tiveram
repercussão da falha sexual em outros
aspectos do relacionamento ou sobre o
desempenho do parceiro. Portanto
esclarecer é papel do profissional de
saúde, o que previne a cronificação do
problema (p. 190).

Existem várias técnicas de estimulação
sexual usadas no tratamento das disfunções
sexuais femininas. São elas: Exercício de
Kegel (de relaxamento, contração e expulsão
vaginal) - Kegel (1948); Focagem das
Sensações – desenvolvida por Masters e
Johnson
(1970);
Dessensibilização
masturbatória e Simulação do orgasmo –
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LoPiccolo e Lobitz (1972); Pornografia e
Exercício de Sucção – (Gillan e Gillan, 1976);
Coito não Exigente e Dilatação Vaginal –
Kaplan
(1977);
Manobra
de
Ponte,
Recondicionamento Orgásmico, Treino e
Partilha de Fantasias, Dessensibilização
Imaginária e Biblioterapia – Cavalcanti e
Cavalcanti (2006).E, a depender da
demanda, o uso de outras técnicas TREC de
aplicação
geral,
como:
Terapia
de
Esclarecimento e Apoio; Relaxamento;
Dessensibilização
Sistemática;
Dessensibilização in Vivo; Treino Assertivo; Técnica
da Parada do Pensamento; Reestruturação
Cognitiva; Distração Cognitiva; Técnicas de
Debate e outras.
Embora não fosse objetivo do presente artigo
descrever a execução de cada uma das
técnicas, faz-se importante notar que muitas
delas incluem práticas que, anteriormente,
eram tratadas como algo proibido ou
consideradas perversão pela sociedade.
Contudo, é o conhecimento das partes
erógenas do corpo e seu funcionamento,
assim como a manipulação do mesmo, que
proporcionam uma maior apropriação e
consequente autonomia no despertar do
desejo sexual. É também a partir desse
tratamento que muitas das crenças passam a
ser
ressignificadas
e
desmistificadas,
desassociadas de preceitos outros – sejam
de ordem religiosa ou moral – uma vez que
estimular sexualmente o próprio corpo passa
a ser legitimado por essas mulheres em
busca de melhor saúde sexual:
É necessário discutir com a paciente
temores, desinformações, fobias, tabus,
crendices e proibições religiosas. Aqui
se impõe o emprego das técnicas de
reestruturação cognitiva, esclarecimento
e dessensibilização sistemática até que
decida a utilizar a masturbação sem
reticências ou temores. (Cavalcanti e
Cavalcanti p. 317)

Jogos eróticos eram praticados com muito
receio de serem divulgados no meio familiar
ou mesmo entre amigos. Hoje não é raro
encontrar famílias que presenteiem e
brinquem entre si, falando de acessórios que
estão disponíveis nos sexshops. Podemos
observar mulheres trocando informações a
respeito das experiências que tiveram com
alguns
acessórios
eróticos,
literatura
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atualmente classificada como “Romance
Moderno”, histórias com conteúdo sensual
erótico, como o livro Cinquenta Tons de
Cinza, ou a partir de filmes como De pernas
pro ar, ou Sex in the City, exemplificando o
arsenal de fantasia das mulheres modernas.
O esclarecimento dos bloqueios psicológicos
e sociais, a apropriação e conhecimento
sexual do próprio corpo, tornam as mulheres
capazes de compartilhar seu prazer sexual
com o outro, sem recair na crença de
precisar de um homem para despertar o
desejo. Sair da dependência e da submissão
é um movimento crescente exercido pela
mulher atual.
CONCLUSÃO
Pode-se perceber que homens e mulheres,
no que concerne a resposta sexual, possuem
a mesma capacidade de apetência sexual e
resposta aos estímulos sexuais. No entanto,
premissas de ordem educacional e social têm
interferido, de maneira contundente, sobre o
exercício sexual feminino, levando a um
retraimento e desconhecimento das mulheres
sobre o seu corpo e, consequentemente,
sobre a sua capacidade de se excitar e sentir
prazer.
A educação sexual ocidental, durante muitos
séculos, foi praticada de maneira informal e
familiar, na qual aos meninos era destinado a
iniciação sexual em prostíbulos ou com
homens da confiança da família, sempre na
intenção de fazê-lo potente e viril
sexualmente. Às meninas era ensinado o
controle, o cuidado, o culto à virgindade, uma
sexualidade voltada apenas à procriação e
satisfação no casamento. Apesar da
revolução sexual a partir da década de 60,
das mudanças sociais ocorridas a partir dos
movimentos feministas, muitas dessas
crenças ainda perduram no imaginário
feminino, levando-as a uma atividade sexual
empobrecida de protagonismo e postura
ativa frente ao outro.
A Terapia Sexual, no tratamento das
disfunções sexuais femininas, encara como
relevante o conhecimento, pelas mulheres,
das crenças que subsidiam as práticas
inibitórias que originam suas dificuldades em
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exercer uma vida sexual com maior liberdade
e apropriação. No entanto, no que diz
respeito ao desejo responsivo proposto por
Basson ao descrever o ciclo de resposta
sexual feminino, surge o questionamento: em
que medida a necessidade de ter outras
motivações de ordem relacional, como
desenvolver uma interação íntima, de carinho
e compreensão com o parceiro, ainda coloca
as mulheres de forma passiva à atividade
sexual, destituindo-a de um papel mais
proativo com relação ao sexo?
A partir de um maior esclarecimento sobre o
funcionamento da resposta sexual fisiológica
de seu corpo, assim como da prática
masturbatória, por exemplo, as mulheres
compreendem
que
podem
responder
sexualmente tanto quanto os homens, ao
perceberem os estímulos sexuais que são
efetivos para elas. Essa trajetória de
autoconhecimento permite com que tenham
melhores condições de diálogo e parceria no
desenvolvimento do prazer e desejo sexual
dentro das relações que constituem.
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Congresso Transpessoal Internacional: Florescer da Consciência
De 04 a 07 de Setembro de 2015
Celeste Carneiro*

A Associação Luso-brasileira de Transpessoal – ALUBRAT, criada no final do
século XX sob a inspiração de Pierre Weil,
Vera Saldanha e Mário Simões, com a
intenção de promover o movimento
Humanista e o Transpessoal, vem, a cada
ano, se firmando como uma Associação
pioneira na área de ensino, pesquisa,
palestras e integração entre a ciência, a arte,
a filosofia, a espiritualidade, consolidando os
pilares necessários para o desenvolvimento
de um ser humano inteiro, saudável,
integrado com todas as suas dimensões.

de ver e de sentir a Psicologia – palavra que
vem do grego "psyché" (alma, espírito) e
"logos" (estudo, razão, compreensão), ou
seja, "estudo da alma" ou a "compreensão da
alma". E essa alma tem ficado escondida
nos acompanhamentos psicológicos...

Muitos são os pesquisadores nas áreas da
Ciência, da Educação, das Artes, que têm
publicados trabalhos, exposto em diversos
eventos as suas ideias e resultados dos seus
estudos.

Um cuidado necessário, uma vez que a
Transpessoal oferece técnicas inovadoras,
com comprovações científicas, mas que,
como toda inovação, nem sempre é bem
compreendida e aceita quando surge.

Para apresentar esses “semeadores do
amanhã”, a ALUBRAT, em parceria com
outras Associações nacionais e internacionais, vem promovendo Congressos, no
Brasil e no exterior, dando oportunidade a
que todos os interessados nesses temas, se
aprofundem, troquem experiências, tornemse reconhecidos entre os seus pares,
esclareçam os que estão buscando algo mais
abrangente no campo do autoconhecimento,
assim como os que desejam uma nova forma

Em 2009 houve um processo ético,
instaurado pelo Conselho Regional de
Psicologia de Santa Catarina, contra uma
psicóloga especialista em Transpessoal, por
divulgar e dar cursos sobre técnicas que
divergiam das orientações ensinadas nos
cursos tradicionais de Psicologia. Em sua
defesa, o juiz federal Marcelo Krás Borges
decidiu a favor da ré, esclarecendo:

Com o zelo necessário para delimitar a
fronteira do que é Transpessoal e do que não
é, a equipe responsável por esses Congressos prepara os temas que serão
abordados e trabalhados nas vivências, a fim
de que todos sejamos esclarecidos.

___________
*Celeste Carneiro é arteterapeuta junguiana e transpessoal, artista plástica e educadora. Criadora e editora da Revista
Transdisciplinar - Uma oportunidade para o Livre Pensar. Membro do Grupo de Pesquisa EFICAZ, da Universidade do Estado da Bahia
– UNEB e do REUPE – Rede Universitária de Pesquisa em Espiritualidade (Universidade Federal da Bahia – UFBA). Coordena,
supervisiona, é professora em cursos de pós-graduação em Arteterapia e leciona em pós-graduação em Psicologia Transpessoal. Tem
vários livros e artigos publicados. Site: www.artezen.org Contato: cel5zen@gmail.com
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“Com efeito, se toda nova técnica fosse
proibida pelo Conselho de Regional de
Psicologia, a psicologia como Ciência
Humana não poderia mais evoluir e não
seriam
mais
encontradas
técnicas
modernas para a solução dos problemas
humanos, o que seria lamentável, já que
haveria um regresso aos tempos mais
obscuros da História da Humanidade, em
que eram proibidas novas descobertas e
novas técnicas científicas que não
estivessem de acordo com o regime
preestabelecido” (BALIARDO, 2012).

O narrador deste caso, Rafael Baliardo,
conclui: Para o juiz, houve, sobretudo,
violação ao artigo 206 e também ao artigo 5º,
inciso XIII, da Constiuição Federal, que
dispõem sobre liberdade de profissão e
ensino.
De acordo com a presidente da ALUBRAT,
Vera Saldanha, PhD, psicóloga brasileira e
pioneira em pesquisa e ensino na
Transpessoal no Brasil desde 1978, Brasil:
A Psicologia Transpessoal é uma
abordagem da psicologia oficializada por
Abraham Maslow, Viktor Frankl, Stanislav
Grof e James Fadiman em 1968 nos EUA
como um desdobramento do humanismo e
evolução
do
pensamento
do
comportamentalismo e psicanálise.
É a escola do pensamento em Psicologia
que estuda os aspectos transpessoais,
auto-transcendentes e espirituais da
experiência humana. Está voltada para a
expansão do campo de pesquisa
psicológica a fim de incluir o estudo da
saúde e do bem-estar psicológico em
direção à unidade fundamental do ser. Ela
reconhece o potencial da vivência de uma
ampla gama de estados de consciência,
em alguns dos quais a identidade pode
estender-se para além dos limites usuais
do ego e da personalidade.
Reconhece o fato de que estamos em
constante crescimento sendo que esta
perspectiva auxilia-nos a restituir sentido e
valor à vida, e ajuda-nos a determinar o
que somos e o que desejamos. A visão de
mundo, na transpessoal, é a de um todo
integrado, em harmonia, onde a cada
momento são tecidas redes de interrelações entre todos os sistemas
existentes no universo.
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A Psicologia Transpessoal é, portanto
uma abordagem transdisciplinar que
estuda o ser humano em sua totalidade,
abrangendo as contribuições de outros
enfoques científicos, tais como a:
medicina, antropologia, sociologia, física,
química, biologia e metafísica.
Tem como objeto de estudo os estados de
consciência,
a
transcendência,
a
espiritualidade, valores do ser, valores
positivos, o conceito de ego (e para além
do ego). Aplica-se a áreas distintas de
atuação profissional: educação, saúde,
psicoterapia e aconselhamento, organizações e coaching transpessoal.
De forma coerente com sua visão
antropológica de um ser bio-psico-socioespiritual e cósmico e com sua visão de
mundo,
a
Psicologia Transpessoal
considera a transcendência como inerente
ao ser humano, caracterizando-se como
uma
dimensão
que
traz
maior
comprometimento e um sentido mais
amplo de vida. (ALUBRAT)

Vera Saldanha “sistematizou a Abordagem
Integrativa Transpessoal (AIT) - uma
metodologia acadêmica científica validada em
tese de doutorado na UNICAMP sob o
título: “Didática Transpessoal: Perspectivas
Inovadoras para uma Educação Integral” - a
partir de sua experiência clinica, da
integração de suas vivências em workshop e
terapias e de seu amplo conhecimento dos
precursores da Psicologia Transpessoal”.
Dentre os eventos promovidos
ALUBRAT, temos os Congressos:

pela

I Congresso Internacional Transpessoal - 1997
II Congresso Internacional Transpessoal - 1999
III Congresso Internacional Transpessoal – 2001
IV Congresso Internacional Transpessoal – 2003
V Congresso Internacional Transpessoal - 2005
VI Congresso Internacional Transpessoal – 2008 –
Évora – Portugal (MITOS E ARQUÉTIPOS: uma
Visão Transpessoal)
VII Congresso Internacional Transpessoal – 2010
– Brasil (FELICIDADE AUTÊNTICA)
VIII Congresso Internacional
Transpessoal
ALUBRAT – 2012 – Lisboa - Portugal (PERCURSOS DA CONSCIÊNCIA - Esperança,
Transformação e Infinito).

E neste ano, no período de 04 a 07 de
Setembro de 2015, acontecerá em Salvador –
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Bahia – Brasil, o IX Congresso Internacional
Transpessoal, trazendo para refletirmos o
tema: Florescer da Consciência.
A
presidente da ALUBRAT fala sobre essa
escolha:



O tema deste Congresso visa reforçar: a
importância do florescer e despertar do
coração humano através da conexão com
a dimensão espiritual que lhe é natural e
incessantemente presente, sem deixar de
considerar a sombra e os desafios.
O despertar do coração espiritual inaugura
um novo patamar na qualidade das
relações humanas e das relações entre os
homens e o planeta. É o florescer de uma
ética pautada por valores perenes; uma
ciência transparente e sem fronteiras;
tecnologias que conectam e aproximam os
seres; criações artísticas que inspiram,
desvelando novas ideias e possibilidades;
tradições e religiões que entrelaçam e
amparam. O florescer de uma nova
consciência que pensa, sente, age e flui
conectada à essência.
Por isso nosso slogan: O florescer é a
realização da semente. A Consciência
desperta é a realização do ser humano
(ALUBRAT – EVENTOS).




Trazendo como símbolo a flor de lótus
desabrochada, explica ainda:
Desde o momento em que a primeira flor
surgiu sobre a Terra, a delicadeza, a
beleza e o sublime materializaram-se e a
flor passou a ser, por assim dizer, uma
ponte entre o mundo material e o mundo
essencial, informe e puro. A flor desvela,
em seu desabrochar, a atitude de entrega
e doação daquilo que ela é ao mundo.
Essa atitude é feita na mais plena
confiança de que ao se abrir, estará
conectada à luz do Sol .
Na natureza humana esta perspectiva do
florescer também é possível quando
deixamos despertar saberes humanos
através da espiritualidade (ALUBRAT –
EVENTOS).

Pela primeira vez estarão reunidas as mais
importantes associações de transpessoal:





Alubrat Brasil (Associação LusoBrasileira de Terapia Transpessoal)
Alubrat Portugal
ITA (International Transpersonal
Association) – EUA
EUROTAS (European Transpersonal
Association),
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ATP (Association for Transpersonal
Psychology) - EUA
ATI (Asociación Transpersonal
Iberoamericana)
ABRAPET (Associação Brasileira de
pesquisa e ensino Transpessoal)
UNIPAZ (Universidade da Paz) - Brasil
CIT (Colégio Internacional dos
Terapeutas) - Brasil
DEP - Dinâmica Energética do
Psiquismo - Brasil
Instituto de Gestalt Terapia – Brasil
RETRANS (Rede Nordestina de
Psicologia Transpessoal) - Brasil

Nesta oportunidade, acontecerá também o IV
Colóquio Brasileiro de Pesquisas em
Transpessoalidade – uma iniciativa da
Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino
em Psicologia Transpessoal (ABRAPET).
Dentre os
teremos:





























participantes

do

Congresso,

Alexander Moreira Almeida (Brasil)
Aurino Lima (Brasil)
Bernadette Blin (França)
Elias Capriles (Venezuela)
Frank Echenhoffer (EUA)
Glenn Hartelius (EUA)
Harris Friedman (EUA)
Harry Hunt (EUA)
Jeremy Caifang (China)
José Clerton de Oliveira Martins (Espanha)
Julio Peres (Brasil)
Kaká Werá Jacupe (Brasil)
Les Lancaster (Reino Unido)
Luiz Eduardo Berni (Brasil)
Mario Simões (Portugal)
Marlos Bezerra (Brasil)
Padre Antônio Douglas de Moraes (Brasil)
Roberto Crema (Brasil)
Roman Gonzalvo (Espanha)
Ronilda Ribeiro (Brasil)
Rosemarie Anderson (EUA)
Stanislav Grof - por videoconferência/by
Skype (EUA)
Stanley Krippner (EUA)
Steven Schmitz (EUA)
Vera Saldanha (Brasil)
Virginia Gawel (Argentina)
Wellington Zangari (Brasil)
Zana Marovic (África do Sul)

Pessoas com currículo brilhante, que muito
têm a oferecer. Trazê-los é uma honra e um
esforço muito grande... Para coroar o
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empenho da ALUBRAT, haverá tradução
simultânea Inglês x Português, facilitando
assim a perfeita compreensão do que for
tratado.










“Além de palestras, teremos vivências com
palestrantes nacionais e internacionais,
atividades culturais e artísticas e será um
grande encontro de seres humanos com um
propósito de paz e bem, na cidade da alegria,
em frente ao mar de Salvador!” Diz Camilla
Garcia, da equipe organizadora deste evento.
Serão tratados temas de muito interesse,
visando atender a demanda de grande
número de pessoas que procuram uma
terapia diferenciada, ou que investigam
assuntos que a maioria das Universidades
não tratam.
Eis algumas dessas abordagens:











Bases para uma Rede Internacional de
Pesquisa em Psicologia Transpessoal –
Rosemarie Anderson, PhD (EUA).
Pesquisas em Psicoativos: Alteração
da Consciência e Transformações
Subjetivas – Harris Friedman, PhD
(EUA).
Paradigmas Qualitativos: Implicações
da Psicologia Transpessoal no Brasil Aurino Lima, Dr. (Brasil).
Pesquisas
em
espiritualidade:
implicações para a clínica e o
entendimento da mente – Alexander
Moreira Almeida, Dr (Brasil).
Coaching Integrativo Transpessoal Rebeca Toyama, Esp (Brasil).
Psicologia Cabalística: Respirando a
partir do coração, e movendo-se com a
criação – Les Lancaster, PhD (Reino
Unido).
Ética Iorubá nas Religiões Brasileiras
de Matrizes Africanas: a função
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educacional do Oduduwa Templo dos
Orixás – Ronilda Ribeiro, Dra (Brasil).
Dimensões
do
Sagrado
na
Psicopatologia: Entre a patologia e a
Busca do Divino - Débora Cristina
Diógenes Andrade (Brasil).
Mandala: um Caminho de Auto
Conhecimento
–
Débora
Cristina
Diógenes Andrade (Brasil).
Psicologia Transpessoal e Educação:
Uma interface para a formação humana
multidimensional do ser – Djailton
pereira Cunha (Brasil).
Estados modificados de consciência,
experiência Transpessoal e uso de
substâncias psicoativas - Elias Capriles
(Venezuela).
Além da Normose: O Florescimento
Humano – Roberto Crema (Brasil).
Emergência Espiritual, psicoses e
personalidade:
uma
investigação
qualitativa – Kylie P. Harris PhD (Austrália).
O despertar no Chan/Zen Budismo –
Jeremy Caifang Zhu, PhD (China).
Relações não violentas: Amor, cura e
além – Suneet Varma ( Índia).
Contendo a sombra no coração
espiritual – Bernadette Blin (França).
Etapas
Evolutivas
e
Valores:
Abordagem Integrativa Transpessoal –
Vera Saldanha, Dra (Brasil).

Sobre a Arteterapia, teremos:












Usando a arteterapia expressiva e
desenvolvendo a criatividade com
pacientes com Doença de Alzheimer –
Ingrida Idane, PhD (Estônia).
Arteterapia com idosos: criatividade e
transcendência – Priscila Peixinho
Fiorindo, Dra (Brasil).
Arteterapia com docentes: Promoção
ao bem-estar e atitude resiliente –
Vanessa de Cássia Fragoso dos Anjos
(Brasil).
Arteterapia Transpessoal como um
suporte
para
a
expansão
da
consciência – Maria Celeste Carneiro
dos Santos (Brasil).
A
Inserção
dos
Recursos
da
Arteterapia, da Música, da Espiritualidade no Contexto Psicoterapêutico: Um Relato de Experiência –
Lena Carla Freitas Lopes (Brasil).
Arteterapia e dor crônica: a arte como
um recurso terapêutico frente ao

http://revistatransdisciplinar.com.br/

-

www.artezen.org

21






tratamento da dor – Mariana Attwell
(Brasil).
A Cura através da mandala terapêutica
– Célia Marques Meira Souza (Brasil).
Mandalas favorecendo o equilíbrio
psíquico e o centramento do Eu dos
pacientes psiquiátricos: a terapêutica
com
enfoque
na
Abordagem
Integrativa – Célia M Lameiro Rodrigues,
Ms e Priscila Fernanda Furlan (Brasil).
A arte da Cura no Transtorno Bipolar –
Lígia Splendore, Monika Kettler, Sean
Blackwell (Brasil).

Após o Congresso serão disponibilizados os
artigos sobre o que foi apresentado.

MÍDIA IMPRESSA
- Jornalzen
http://www.jornalzen.com.br/#!congresso/c81u

Contamos com a participação de todos,
presentes e ausentes, compondo a grande
rede da fraternidade, da esperança em dias
melhores e, sobretudo da alegria amorosa
que precisa viger em nossos corações, a fim
de que o pulsar dessas energias renove a
todos nós. Estamos iniciando um novo tempo,
já pressentimos essa mudança, de início de
forma sutil e, aos poucos, se corporificando
em nossas ações, em nosso dia a dia, como
uma presença que nos dá alento – a
presença do sagrado em nós que se revela...

Para saber mais sobre este importante
evento, acessem os sites:

REFERÊNCIAS

MÍDIA DIGITAL

BALIARDO, Rafael. Exercício da profissão é
questão de reserva legal. Disponível em

- Site do Congresso www.alubrateventos.com
- Site da Alubrat www.alubrat.org.br
- Facebook Congresso
https://www.facebook.com/congressotranspessoal

- Facebook Alubrat
https://www.facebook.com/pages/Alubrat_Oficial/1
660114084215425?fref=ts

- Youtube
https://www.youtube.com/user/alubratbr/videos

Vol. 6 - Ano 3 - Nº 6 - Julho / 2015

ISSN 2317-8612

http://www.conjur.com.br/2012-jul-23/conselhosprofissionais-nao-podem-legislar-pesquisa-educacao

.

Acessado em 26/06/2015.
SALDANHA, Vera. Site da ALUBRAT, disponível
em http://alubrat.org.br/wpalubrat/ e acessado em
26/06/2015.
SALDANHA, Vera. Site da ALUBRAT Eventos,
disponível em http://www.alubrateventos.com/pt/oevento e acessado em 26/06/2015.
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ISSN:
Tania Ramalho*

O que são os "Guerreiros do Arco-Íris"?
“Os Nativos de várias regiões do Planeta, em
suas profecias, nos contaram que, quando a
Terra estivesse agonizando e a Sabedoria
Ancestral estivesse quase esquecida,
Guerreiros de Paz de todas as raças (cores)
se levantariam para restaurar o Jardim
Planetário...
Segundo as Profecias, num passado remoto
combinamos que nos lembraríamos uns aos
outros da ligação de Tudo e de Todos e da
necessária cooperação e igualdade, da
inexistência de fronteiras e desigualdades, da
possibilidade de viver em HARMONIA E PAZ
sobre o corpo Sagrado de Nossa Mãe, a
Terra.
Para isso criamos símbolos, palavras, cantos
e sons, bem como olhares e toques que nos
fariam lembrar dessa Irmandade que veio
para resgatar o Planeta dos tempos de
trevas...
E aqui estamos nós, nos encontrando, nos
relembrando, nos conectando como as
células da BORBOLETA que estavam
espalhadas, diluídas e adormecidas no corpo
da LAGARTA.

Quando a Lagarta começa a agonizar, as
células da BORBOLETA (os Guerreiros da
Luz) começam a comunicar-se telepaticamente e dirigem-se para o encontro. A
união dessas células luminosas começa a
formar o corpo da Borboleta, órgão a órgão,
pedacinho por pedacinho... E em breve
seremos um só Corpo Luminoso!
Acredito que estamos no momento telepático
de comunicação luminosa... Somos as
células de um Planeta Novo... É a Tribo do
Arco-Íris se encontrando, relembrando...
Reunimo-nos em Rodas Sagradas, tocamos
nossos
Tambores,
queimamos
Ervas
Sagradas, trilhamos Caminhos Mágicos,
criamos
transdisciplinaridade
e
transreligiosidade, respeitamos os Ecossistemas e
todas as formas de vida, nos comunicamos
virtualmente pelo sistema neural internet, nos
vestimos de forma diferente, nossos olhos
brilham de uma forma mágica, nossos
corações pulsam em sintonia com os
pulsares do TODO inseparável...
Enquanto muitas células da lagarta estão se
destruindo, crescendo descontroladamente
como um câncer planetário, nós estamos nos
encontrando para formar o corpo alado da
Grande Borboleta Gaia.

_____________
* Tania Ramalho é estudiosa das culturas nativas (xamânicas, calendário Maia e outras), taróloga, focalizadora de vivências
xamânicas, danças circulares sagradas e danças da paz, terapeuta com formação em Naturopatia, Terapias Corporais com
especialização em Yoga-Massagem Ayurvédica, Reiki, Magnified Healing e outras. Idealizadora e facilitadora dos projetos E.A.C.H.
One (Expansão e Aperfeiçoamento da Consciência Humana), Espaço Semente Cósmica e I.T.A.O.C.A. (Instituto de Terapias, Artes,
Xamanismo, Ecologia). Contato: taniaramalho@terra.com.br
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Existe uma inquietação entre esses
Guerreiros-células luminosas... Muitos estão
ouvindo o chamado, alguns já encontraram
seu lugar de cooperação, outros estão ainda
buscando...
Infelizmente alguns estão adiando este
momento, se anestesiando com drogas de
todos os tipos, inclusive as encontradas nas
farmácias...
Mas mesmo assim esta Luz se espalha de
forma mágica e progressiva, telepaticamente,
muito mais do coração do que do cérebro
tridimensional, é muito forte, irresistível
mesmo!
Estamos
sendo
ativados
para
nos
encontrarmos (a nossa própria Essência
luminosa e nossos Irmãos-Guerreiros) e para
realizarmos a transmutação Planetária, de
Lagarta para Borboleta, cada Guerreiro em
seu lugar, cumprindo seu Sagrado Papel!
Muitas ´ferramentas´ estão sendo dispensadas para a Humanidade nestes tempos...
São os nossos aliados na Grande
Transformação!
Contamos com o apoio e a cooperação de
Seres Invisíveis, dos Sábios Ancestrais, dos
Mestres Realizados de todos os tempos e de
todas
as
Culturas
neste
grandioso
empreendimento.

Vol. 6 - Ano 3 - Nº 6 - Julho / 2015

ISSN 2317-8612

Estão hoje disponíveis muitos livros, filmes,
redes filosóficas, espaços Sagrados “reais” e
virtuais, etc., que acionam a Sabedoria
Sagrada
Interior...
Muitos
"segredos"
escondidos por éons estão sendo agora
revelados...
Que ouça quem tem ouvidos para ouvir, que
veja
quem
tem
olhos
para
ver!
Toda essa informação disponibilizada nas
últimas décadas está aí para acionar nossa
Sabedoria Interior, para fazer com que
relembremos de nossos próprios Registros
Ancestrais...
Basta checar a ressonância em nosso
próprio coração e então... Como um legítimo
Guerreiro do Arco-Íris, percorrer esse
caminho luminoso e único, simultaneamente
integrado como o UNO.
É assim, com toda essa vibração luminosa,
que sairemos do casulo escuro da morte
para o Voo Mágico, transcendente, da
Borboleta Cósmica.”
Eu sou a Tania, Cabelos ao Vento, e assim
falei, ahow! Passo o bastão!
Mitakuye Oyasin - Somos Todos Parentes!
Obs.: escrevi esse texto há muitos anos, mas ele
nunca foi tão relevante quanto agora!
Por todas as minhas relações, republico, com
muito amor!!!
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Os brinquedos contam um pouco da história
da humanidade, seu desenvolvimento,
descobertas, valores, formas de vida,
trabalho, lazer, costumes, artes, contribuindo
com as interações sociais e ampliando a
visão de mundo, entre outros fatores
importantes.
Mas, afinal, o que é um brinquedo? Um
brinquedo é um objeto, tanto instrumental
quanto fantasioso, ou ainda uma atividade
lúdica.
Segundo o Novo Dicionário da Língua
Portuguesa, brinquedo é todo “objeto que
serve para as crianças brincarem”, é
“divertimento”, “passatempo”, “brincadeira”,
“folguedo”.
Para Tizuko Kishimoto, professora titular da
Faculdade de Educação da USP e
especialista no assunto, brinquedo, no
aspecto material e imaterial, é qualquer objeto
(industrializado, sucata, uma voz, uma ideia)
utilizado como algo que se destina ao brincar,
que se torna um suporte para uma ação
lúdica.
O brinquedo é de vital importância para a
criança por propiciar o desenvolvimento da
representação simbólica e estimular a

capacidade de raciocínio, de socialização e
autoestima.
Gilles Brougére, um dos maiores especialistas
em brinquedos e brincadeiras na atualidade,
afirma em seu livro Brinquedos e Companhia
que em cada país as crianças são
confrontadas com um conjunto de brinquedos
distintos que difere conforme o sexo, o meio
social e a cultura da criança.
Atualmente é cada vez maior a variedade de
brinquedos, como carrinhos, bonecas, piões,
fantoches, pipas, petecas, bolas, bicicletas,
ursinhos de pelúcia, entre outros, sendo
encontrados
em
lojas
especializadas,
shoppings, mercados, museus e feiras livres.
Os brinquedos são classificados, principalmente, como: a) tradicionais; b) populares
ou artesanais; c) confeccionados com
material reciclável; d) educativos; e)
industrializados e/ou eletrônicos.
a) Os brinquedos tradicionais são aqueles de
fácil assimilação, desenvolvimento prazeroso
e aspectos lúdicos, aceitos coletivamente e
preservados através dos tempos, transmitidos
de uma geração a outra. Podem ser divididos
em artesanais e industrializados. São
considerados
brinquedos
tradicionais
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artesanais: boneca de pano, bola de pano,
pião, piorra, carrinhos e barquinhos de
madeira, ônibus de lata, pé de lata, roi-roi,
roladeira,
xipoca
etc.
E
brinquedos
tradicionais industrializados: bola, fofoletes,
bate-bate, pequeno arquiteto, soldadinho de
chumbo, urso de pelúcia, entre outros.
b) Os brinquedos artesanais são caracterizados pela simplicidade. Geralmente são
confeccionados por artesãos, manualmente, e
possuem forte identidade cultural. O
brinquedo artesanal também é chamado de
popular. Vale ressaltar que há brinquedos
artesanais produzidos em verdadeira escala
semi-industrial, para atender a uma demanda
de mercado. De acordo com os artesãos, os
brinquedos que disputam primeiro lugar em
suas produções são os veículos (carros,
barcos, trens, ônibus, motos) e as bonecas.
c) Os brinquedos com material reciclável não
são confeccionados apenas por artesãos,
mas por crianças, jovens, adultos e idosos,
sejam educadores ou não. Em sua maioria
são idealizados e confeccionados por
pessoas
comprometidas
com
a
suportabilidade do planeta, utilizando-se
papelão, garrafas e tampas plásticas,
madeira, borracha, alumínio etc.
d) O brinquedo educativo se apresenta como
agente de transmissão metódica de
conhecimentos e habilidades, [...] com o
objetivo de oferecer conteúdo pedagógico ao
entretenimento da criança. [...] No brinquedo
educativo, a pedagogia aparece justaposta ao
lúdico. [...] Não se considera o brinquedo
apenas como instrumento que as crianças
utilizem para se divertir e ocupar seu tempo,
mas como objeto capaz de educá-las e tornálas felizes, ao mesmo tempo. (OLIVEIRA,
2010, p. 44 e 45)
Para OLIVEIRA (2010, p. 49), parece
importante reconsiderar que todo brinquedo é
educativo no sentido de que sempre há, em
qualquer brinquedo, um conjunto de
mensagens implícitas ou explícitas, a serem
assimiladas ou transformadas – total ou
parcialmente – pelas crianças.
e) Por sua vez, os brinquedos industrializados
são aqueles produzidos em larga escala, por
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homens e máquinas, em fábricas e indústrias.
Os brinquedos eletrônicos, em sua maioria,
são industrializados. Alguns são criados
através de experimentos caseiros e/ou
acadêmicos e, posteriormente, podem ser
patenteados e produzidos em grande escala.
Apesar da classificação citada é mais
conveniente não rotular os brinquedos de
forma rígida. Essa classificação perpassa
pela diversidade cultural e particularidades de
cada povo. O que se percebe é que os
brinquedos encantam crianças de todas as
idades, lugares e culturas.
Vale salientar que há educadores e
estudiosos que questionam a utilização de
brinquedos como recurso didático para
ensinar conteúdos, comportamentos e
valores, por prevalecer a ideia da
impossibilidade de as crianças formularem
hipóteses e encaminhamentos, o que acaba
por abolir a brincadeira e imprimir
determinadas situações de aprendizado.
Por outro lado, o brinquedo e outras
atividades lúdicas são defendidos pela
maioria dos pensadores e estudiosos da
Psicologia e da Educação como excelentes
recursos para observação dos interesses e
ações da criança, ressaltando a importância
que têm no processo de aprendizagem e
socialização. Entre os quais, o filósofo e
educador alemão Friedrich Froebel (17821852); o neurologista e psicólogo suíço
Édouard Claparède (1873-1940), o psicólogo
soviético Lev Semenovich Vygotsky (18961934); o biólogo, psicólogo e filósofo suíço
Jean Piaget (1896-1980); a professora
pedagoga com pós-doutorado em educação e
escritora Tizuko Kishimoto; e o professor,
filósofo e escritor francês Gilles Brougère.
Uma teoria não anula a outra, pois o ideal é
extrair o que elas têm de mais eficaz.
Da mesma forma que a criança precisa de
momentos livres, sem a interferência do
adulto e sem a intenção de aprender
conteúdos específicos, é importante que
tenha
atividades
direcionadas
e
supervisionadas, seja no ambiente familiar ou
na escola. Para tanto, é necessário bom
senso, permitindo-lhe vivenciar cada um
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desses momentos. Ambos são importantes e
mediando-se as situações, não haverá
necessidade de radicalizar o zelo a ponto de
torná-lo diretivo.
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Resumo

A utilização das linguagens artísticas (música, dança, teatro e artes plásticas) como um todo,
permite que cada indivíduo expresse a sua criatividade, sensações, sentimento e emoções
promovendo o bem-estar psíquico do indivíduo. O presente trabalho tem por objetivo relatar as
intervenções arteterapêuticas e os benefícios da Arteterapia no resgate da autoestima das
pessoas que têm transtornos decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas (SPA). As
atividades foram realizadas em Comunidade Terapêutica - Centro de Prevenção ao uso de
Drogas com um grupo de 14 participantes, de forma lúdica, através de técnicas de relaxamento,
dinâmicas e trabalhos plásticos. que são relatados e analisados como uma passagem preventiva
da desconstrução do ser, o que favorece o autoconhecimento. Para isso foram utilizados
referenciais da Psicologia Junguiana, onde dentro do processo arteterapêutico que utiliza não
somente a comunicação verbal, como também a “não verbal”, permite o contato com os símbolos
desconhecidos do inconsciente através das produções de materiais expressivos, facilitando a
resolução de conflitos interiores e proporcionando uma melhor qualidade de vida decorrente das
mudanças psíquicas adquiridas através das sessões. Assim pode-se perceber que o importante
nesse percurso é a transformação do cliente, e reconstrução do sujeito internamente.
Palavras Chave: Arteterapia; autoconhecimento; dependência química; dinâmicas terapêuticas;
criatividade.

Introdução
A Arte sempre esteve presente desde
os primórdios da humanidade. Na Grécia
antiga muitas pessoas enfermas se
aglomeravam para participar de tratamentos
diferenciado usando as danças, rituais

religiosos de cura por meio das pinturas,
infusões e manifestações artísticas, cujo
intuito era o de trazer a proximidade com os
deuses. Ela é um valioso agente de inclusão,
pois muitas pessoas conseguem expressar
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seus sentimentos e por em prática a sua
criatividade por seu intermédio.
A Arteterapia é um processo terapêutico
que propõe a utilização de modalidades de
expressões
artísticas
(as
linguagens
plásticas, sonora, dramática, corporal e
literária, envolvendo as técnicas de desenho,
pintura, modelagem, construções, sonorização, musicalização, dança, teatro e poesia),
como ferramentas para um tratamento (psico)
terapêutico, propondo o desenvolvimento que
resgata, ativa e expande as possibilidades
criativas do cliente, que servem para a
materialização de símbolos presentes no
inconsciente.
Em 1920, Jung1 utiliza-se da expressão
artística no tratamento psicoterápico em favor
dos seus pacientes, solicitando-os a
desenharem de forma livre as imagens de
seus sonhos e conflitos.
Segundo Urrutigaray (2003):
Aquele que tem acesso à arte ou ao
“fazer artístico” está tendo a oportunidade
de desenvolver ou de configurar
habilidades, as quais são, por sua vez,
reveladoras da estrutura intelectiva ou
cognitiva de quem as realiza, assim como
também de seus sentimentos e valores
ideais. Pois uma imagem projetada no
papel ou numa escultura, ou num
movimento do corpo, reflete a maneira
pessoal de cada um relacionar-se,
posicionar-se, de estar no mundo.
(URRUTIGARAY, 2003, p. 29)

Definição do Problema
Em comunidades, instituições, hospitais,
um dos maiores obstáculos é a baixa
autoestima das pessoas. A internalização da
miséria, material e afetiva, e dos estereótipos
veiculados pela sociedade, funciona como
forte empecilho a todo trabalho de integração
1

Jung iniciou suas pesquisas junto a Freud e avançou
consideravelmente, no que diz respeito ao estudo e à
utilização da arte no processo de “cura” do sofrimento
humano. Jung acreditava que a expressão simbólica
surge do inconsciente pessoal ou, em muitas vezes do
inconsciente coletivo. Para ele, a criatividade não é
somente a canalização de aspectos reprimidos como
também, uma função natural e estruturante do
pensamento, como um componente curativo em si
mesmo. Jung, a partir de suas experiências, percebeu
que a utilização de recursos expressivos poderia ser
complementar à verbalização facilitando a organização
interna e contribuindo no processo de individuação do
ser humano.
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e desenvolvimento individual e social. O uso
de SPA gera dificuldades no desenvolvimento das relações, além de danos
fisiológicos no indivíduo.
A pessoa com dependência vive uma
situação de vazio existencial. A busca por um
sentido de vida leva o indivíduo a
experimentar substâncias lícitas e ilícitas,
que, inicialmente, trazem prazer e segurança,
porém,
posteriormente
fragilizam-no
emocionalmente, tornando-o mais suscetível
à dependência.
Algumas formas de tratamento são
utilizadas, como, por exemplo, os tratamentos
específicos de abordagens farmacológicas
(desintoxicação/ abstinência), gerenciamento
psiquiátrico,
e
os
complementares
tratamentos psicos-sociais. A recuperação e
o tratamento pode ser um processo demorado
a depender de cada caso em específico e
freqüentemente requer várias tentativas de
tratamentos.
Nesta perspectiva, a Arteterapia propõe a
promoção de bem-estar psíquico de cada
participante. O uso das técnicas ajudará ao
Arteterapeuta (AT) a perceber aspectos
reprimidos do cliente, facilitando a resolução
dos conflitos interiores. Assim, seu foco
principal é a saúde do indivíduo e não
somente a arte produzida em si, que de
maneira transformadora leva-o a uma reflexão
em torno do que é desenvolvido para seu
equilíbrio emocional.
É importante salientar que o produto não é
negligenciado, pois o mesmo é visto como
norteador do entendimento de si mesmo,
propiciando o confronto com os aspectos
inconscientes,
para
a
ampliação da
consciência e profunda compreensão do
sentimento ou situação, e a possibilidade do
cliente enxergar as melhores opções e
escolhas perante as situações. Evita-se,
dessa maneira, atitudes prematuras e
desfavoráveis à própria vida.
Urrutigaray
(2003)
relata
que
“a
criatividade
manifesta
nas
produções
artísticas traz características simbólicas, as
quais
viabiliza
meios
de
pesquisas
apropriados à integração dos aspectos
qualitativo e valorativo presente na atuação
humana” (URRUTIGARAY, 2003, p.17).
Sujeitos da Pesquisa
A apresentação de cada cliente está ligada
a um codinome que os próprios residentes
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escolheram, durante a vivência em que fora
confeccionado máscaras. Cada um deu nome
à sua máscara, e ao grupo foi explicado que
suas identidades iriam ser preservadas.
Todos têm um histórico familiar parecido e
apresentam dificuldades por terem vindo de
uma realidade em que seus pais bebiam
bastante. O uso de medicamentos contra
depressão, ansiedade e insônia é feito por
alguns residentes e são acompanhados na
CT frequentemente pelo psicólogo e fora dela
pelo psiquiatra quando necessário. Por
estarem em uma CT ligada a Grupos e líderes
Evangélicos, a participação nas atividades
religiosas os ajudam também a prosseguir no
caminho de recuperação. E isso é percebido
quando em conversa com cada um, a
seguinte declaração: “quando sair daqui
quero ir pra igreja e buscar a Deus pra ter
forças em minha caminhada”.
“A consciência do Homem foi criada com a
finalidade de reconhecer que sua existência
provém de uma unidade superior, dedicar a
esta fonte a devida e cuidadosa consideração;
executar as ordens emanadas desta fonte de
forma
inteligente
e
responsável,
proporcionando deste modo um grau ótimo de
vida e de possibilidade de desenvolvimento à
psique em sua totalidade” (JUNG 1982, p. 156).

Foram realizadas 21 sessões de 3 a 4
horas de duração cada, perfazendo um
período de três meses. A seguir descrevemos
os sujeitos participantes das sessões
arteterapêuticas.
DIAMANTE: 39 anos, solteiro, sexo
masculino, Fundamental II incompleto, foi
operador de caixa, tem 5 filhos. Aos 20 anos
entrou na vida do crime e uso de drogas. Foi
preso várias vezes e não temia nada. Está
ligado hoje à religião e tem o desejo de
retomar a sua vida junto à família.
CHUCK: 26 anos, solteiro, sexo masculino,
tem o ensino médio incompleto, é pintor, tem
filhos e já participou três vezes de Centros de
Recuperação (aos 18, 20 e 22 anos de
idade), no entanto desistiu em todas num
determinado período de sua vida. Já chegou
a ficar em cadeira de rodas devido ao
consumo excessivo de álcool. Dessa vez
deseja completar os nove meses no CT.
TREMOR: 40 anos, solteiro, sexo
masculino, tem o Fundamental I incompleto,
não tem filhos, morava com a família. No ano
anterior, tentou ficar no CT, mais desistiu
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porque se sentia preso. Encontrava-se na
fase de abstinência ao início das Vivências.
MANO BROWN: 34 anos, solteiro, sexo
masculino, tem o Ensino Médio Completo.
Não tem filhos. Aos quinze anos começou a
fazer uso de álcool e drogas e apresenta uma
raiva muito grande às comemorações de
Natal, principalmente a data 25 em especial,
pois todas as vezes esteve em CT. Essa foi a
quarta vez.
CARNAVAL: 35 anos, solteiro, sexo
masculino, não tem filhos, morava com a
família. Desde os dezenove anos fazia uso de
cigarro e álcool. Primeira vez que participa da
CT. Apresenta uma ligação forte com a irmã.
ALEGRIA: 29 anos, solteiro, sexo
masculino, tem o Fundamental I incompleto.
Trabalhador rural fazia uso do álcool e drogas
desde os 13 anos. Morava só, e de acordo
com o mesmo bebia pra dormir e acordava
pra beber. Há cinco anos tentou suicídio duas
vezes.
VERDADE: 29 anos, casado, sexo
masculino, ensino fundamental II incompleto.
Começou com uso de álcool e drogas desde
os nove anos de idade.
BONITO: 52 anos, solteiro, sexo
masculino, não tem filhos, concursado. Está
na CT por causa do uso excessivo de bebidas
alcoólicas, após o término de um
relacionamento.
PÂNICO DA FELICIDADE: 22 anos,
casado, sexo masculino, ensino fundamental
II incompleto. Tem filho. Desde os 14 anos
fazia uso de drogas e envolveu-se com
crimes. Sempre trabalhou, e tem uma ligação
muito forte com o seu pai.
ANDROID: 27 anos, solteiro, sexo
masculino, ensino fundamental II incompleto,
tem filho. Envolveu-se em muitas brigas
desde a adolescência e fez uso de drogas
depois que iniciou com o álcool.
GOTA: 22 anos, solteiro, sexo masculino,
ensino fundamental I incompleto. Começou a
usar drogas desde os 13 anos de idade, no
mesmo ano em que sua mãe faleceu. Tem
filhos e deseja ficar bem.
FESTA: 30 anos, solteiro, sexo masculino,
ensino fundamental II completo, tem filho.
Desde muito cedo fumava maconha, mas não
o impedia de trabalhar. Depois ficou agressivo
e a usar outras drogas. Sua mãe faleceu e a
situação piorou.
ZUMBI DOS PALMARES: 34 anos,
solteiro, sexo masculino, ensino médio
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incompleto. Tem filho, começou a beber aos
16 anos e depois já não percebia mais o tanto
que estava bebendo.
CHICÓ: 33 anos, solteiro, sexo masculino,
começou a fazer uso de drogas desde cedo e
não gosta de falar sobre si.

Fotografia 2 – Tema - A CT e Eu

Intervenção – A Comunidade Terapêutica e
eu
Objetivos: Integração e apresentação do
grupo; promover a valorização pessoal;
trabalhar as emoções e a coordenação
motora; firmar os combinados do grupo.

Fotografia 3 – Tema:
Eu preciso de Você e Você precisa de Mim

Técnica de Apresentação – Em círculo os
participantes falam seus nomes e realiza um
movimento qualquer. Logo após todos os
outros participantes repetem a ação do
colega.
1 – Atividade Individual. Pedi para que
desenhassem “o que a CT representa para
eles”. Nesse momento foi colocada uma
música instrumental do cd do grupo Uákti.
Seguindo esse momento em uma roda de
conversa cada participante relatou sobre os
seus desenhos.
2 – Atividade Coletiva – Construção do painel
de Regras e combinados do Grupo.
Obs: Na atividade inicial, muitos tiveram
dificuldades em se expressar no momento em
que foi pedido para realizar um movimento.
Na feitura do desenho pediram réguas para
se sentirem mais seguros e o uso da borracha
foi bem intenso por maioria do grupo. A maior
parte dos desenhos apresentou a CT como a
“Casa de Deus”, ou seja, um lugar em que se
sentiam acolhidos e em família conforme as
declarações de cada um. Durante a discussão
sobre o painel de combinados do grupo, os
pontos mais relatados foram: o respeito ao
colega, a união do grupo e a paciência uns
para com os outros. Nessa hora o nervosismo
foi evidente por maioria do grupo, o que foi
perceptível.
Fotografia 1 – Tema: A Comunidade Terapêutica e Eu
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Todas as fotos são da autora

Intervenção – Espelho, espelho meu
Objetivos: Autoconhecimento
1 – Após um vídeo de relaxamento foi
mostrado ao grupo uma caixa que poderia ser
aberta por cada participante e que dentro dela
tinha algo muito belo, especial e interessante.
(Obs: Dentro da caixa contém um espelho.)
Foi explicado que cada um ao abrir a caixa
deveria falar o que sentia após observar
atentamente o que havia dentro dela.
Algumas declarações pessoais:
“Chuck”- muito bonita, interessante, muito
sincera e gosta de brincar.
“Verdade” – Bonito, sério, sincero,
humilde, gosta de brincar, não gosta de
guardar rancor.
“Mano Brown” – Sincero, persistente,
otimista, é mais ou menos bonito... “acho que
dá pra levar... (muitos risos).
“Festa” – Importante, lindo, bondoso, e
maravilhado com o que estou vendo.
“Diamante” – aqui é a alma e a
esperança.
“Carnaval” – Todos precisam disso...
“Zumbi” – Aqui é do Paraguai!
“Tremor” e “Bonito” – é bonito! (eles
olharam apenas uma vez e fecharam a caixa
rapidamente. Não queriam observar a própria
imagem).
http://revistatransdisciplinar.com.br/

-

www.artezen.org

31
2 – Em um círculo, cada residente recebeu
uma folha em branco. Expliquei sobre a
atividade, e nela cada um começava a
desenhar um círculo que representasse a
forma de um rosto. Nesse momento a folha
era passada adiante por cada participante. E
seria feito o desenho de um olho. Depois
houve troca das folhas, desenhando cada
parte do rosto, à medida que a AT pedia. Ao
final pudemos observar as caricaturas
coletivas terminadas. Muitos risos por parte
do grupo, mas também sob alguns olhares
angustiados e decepcionados de outra parte
com o resultado final do desenho que fora
iniciado. Nesse momento uma roda de
conversa bastante proveitosa foi iniciada,
onde cada participante falou sobre o grande
desafio de ter que deixar os colegas
modificarem algo que haviam começado a
fazer. “Carnaval” disse que não teve
problemas em passar a folha adiante, mas foi
evidente o quanto ele ficou desconfortável
com o produto final. “Mano Brown” relatou:
“moço, se esse for eu!! Eu tou perdido”.
Depois do momento descontraído seguiu-se a
atividade.
3 – Pedi para que escolhessem uma cor e
colorissem somente ao redor da caricatura
feita. Depois de prontas, em grupo
construímos um painel com todas as
caricaturas.
Obs: Ao final da atividade os próprios
participantes do grupo fizeram o link, com a
dinâmica do espelho. E falaram o quanto era
importante aceitar e a enxergarem a si
mesmo. “Chicó” não aceitou assinar a
caricatura final, pois disse que não tinha sido
ele quem fez, portanto não assinaria. Os
colegas ao ouvirem isso falaram a ele que o
desenho final não era ele. E sim uma imagem
coletiva, em que cada um colocou um pouco
de si.
Os fragmentos de cada participante se
colocados numa única folha, demonstrariam a
maneira como se viam. Pude observar os
movimentos por parte de cada um ao fazer as
partes do rosto. E nas atividades é notório o
quanto a arte faz com que cada ser, encontre
seus símbolos, o que mais expressam a sua
alma e suas emoções mais interiores. Dessa
forma foi proporcionado a cada participante, o
momento de serem trabalhados em si suas
frustrações pessoais e o perfeccionismo.
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Fotografia 4 – Tema: Espelho, Espelho Meu

Intervenção – Porta-voz das minhas idéias
Objetivos – Proporcionar o autoconhecimento através da teatroterapia.
Técnica de Autoconhecimento - Em pé e
de olhos fechados, pedi para que pensassem
na construção de uma casa. E aqui fiz uma
pergunta que deveria ser respondida
mentalmente. Qual a primeira coisa que o
pedreiro faz para construir uma casa? O que
ele tem como base inicial? Depois de feita a
pergunta, pedi para que procurassem
enxergar a si mesmo e iniciassem o desenho
de sua pessoa a começar pelos pés, e aos
poucos cada parte do corpo até chegar a
cabeça. Pedi para que guardassem a imagem
à sua frente e ainda de olhos fechados
tentassem desenhar a forma com as mãos.
1 – Terminado o momento iniciou-se uma
conversa, onde os residentes falaram sobre
como foi imaginar a construção da casa e seu
alicerce. Aqui foi destacado como ele deveria
ser firme, seguro, pois a estrutura da casa
dependia dele.
Perguntei se podíamos comparar a casa
com a nossa própria vida.
“Zumbi” relatou que não foi fácil desenhar
a si mesmo, e que em certas partes de seu
corpo teve vontade de modificar ou até
mesmo tirar.
Alguns disseram que a mente (cabeça) era
a vilã da história, pois a essa culpava por
terem entrado nas drogas.
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Outros disseram que dependia dos pés,
pois eles o levavam para o mau caminho. E
cada um deu a sua contribuição falando
também do coração, das mãos que pegavam
a droga para ir até a boca e etc.
Depois de passado o momento, lemos o
texto da Bíblia registrado em Mateus 7.24-27,
onde Jesus conta a história de dois homens
(um prudente e outro insensato). Ambos
edificaram suas casas, porém, cada um deles
edificou de uma forma, em um fundamento
diferente. Um deles construiu os alicerces de
sua casa sobre uma rocha, enquanto o outro
construiu na areia.

Nesse
contexto
espontâneo,
os
participantes da atividade têm a chance de
criar personagens/papéis diversos, como se
pudessem “brincar de ser” alguma outra
coisa, além do seu papel social e identidade
conhecida. Podemos dessa forma então
traçar um paralelo entre personagens, papéis
e persona2, na teoria Junguiana.
Fotografia 5 – Tema:
Porta-Voz das minhas idéias

2 – O grupo foi dividido em duplas e a cada
um coube a tarefa de pensar em algo, uma
situação que era totalmente contra, algo que
achava um absurdo e errado. Depois de
pensado cada um da dupla iria falar ao colega
o que pensava sobre o assunto, defendendoo e o outro acusava.
Obs: Muitos ensinamentos trouxeram a
parábola lida na sessão. Ela deixa claro que
todos têm possibilidades de construir coisas.
Alguns, sabiamente, constroem em um
alicerce forte e resistente. Outros, insensatamente, constroem sobre alicerces que não
agüenta a uma mudança climática por
exemplo. Ou seja, chegamos à conclusão de
que a forma como é construída a casa
determina o seu futuro.
Na segunda atividade o clima foi bem
descontraído. As situações colocadas como
absurdas por cada um das duplas, acabaram
por serem relatos de acontecidos consigo
mesmo. Causas como: estupro, roubo, brigas
familiares, drogas, bebida alcoólica, jogo de
futebol, foram bem discutidos e mediados
pelas próprias duplas. Conforme os relatos
deles, participar da situação de defender
essas causas foi muito desconfortante, a
relação de pavor começou a permear quando
conversavam na frente dos colegas.
“Mano Brown” relatou que ficou irritado em
ter que defender uma causa pelo qual ele era
contra e achava errada.
Essa
inversão
dos papéis acaba
permitindo que a sombra seja revelada. E
quando nos colocamos no papel de mediador,
trabalhamos nossa paciência em escutar até
o fim da história, sem julgamentos do outrem.
Isso não é muito fácil, pois logo queremos dar
o nosso parecer em certas situações.
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Nessa vivência dramática grupal, cada um
que está ali naquele momento, está apoiado
em sua persona mais habitual, ou seja,
aquele aspecto psíquico familiar e conhecido
que é exercido no dia a dia. Ao iniciarem a
dramatização, e se vestir de um outro
personagem, temos a possibilidade de
exercer novas personas, a partir dos
personagens que forem sendo criados.
2

O termo"persona" é derivado da palavra latina
equivalente a máscara. Ela possui aspectos negativos e
positivos. Persona é a forma como nos apresentamos
ao mundo. É o caráter que assumimos; através dela nós
nos relacionamos com os outros. A persona inclui
nossos papéis sociais, o tipo de roupa que escolhemos
para usar e nosso estilo de expressão pessoal. As
palavras "pessoa" e "personalidade" também estão
relacionadas a este termo. Jung chamou também a
persona de "arquétipo da conformidade" e serve para
proteger o ego e a psique das diversas forças e atitudes
sociais que nos invadem. A persona é também um
instrumento precioso para a comunicação. Ela pode
desempenhar, com freqüência, um papel importante em
nosso desenvolvimento positivo. À medida que
começamos a agir de determinada maneira, a
desempenhar um papel, nosso ego se altera gradualmente nessa direção.
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Intervenção – Imaginação e Sensação
Objetivos: Estimular a comunicação e
socialização do grupo; estimular a criatividade
e coordenação motora; liberar emoções.
Técnica Inicial – Ao som da música
Instrumental de Uákti, foi realizado um
momento de relaxamento com o grupo, onde
propus que fossem fechados os olhos e se
imaginassem num campo verde. Após
percorrer esse campo sentindo o vento,
escutando o som dos pássaros, a grama
verde sob os pés, pedi para que escolhessem
uma árvore e sentassem embaixo dela para
descansar.
1 – Quando terminado, foi entregue uma folha
em branco para que fizessem a imagem que
viesse à mente naquele momento. A imagem
seria feita à tinta, com uso do dedo indicador
e seria utilizada somente uma cor. Essa
escolhida por cada um.
2 – Brincadeira com a bexiga.
Para promover a descontração e
integração do grupo, foi pedido que a bexiga
entregue fosse cheia. E depois disto todos
deveriam jogar para cima ao som de uma
música escolhida por eles mesmos. Nessa
brincadeira nenhuma bexiga poderia cair no
chão. Todos deveriam estar bastante atentos
para que isso não acontecesse. Muito
divertido o momento.
3 – Esse foi o momento de utilizar a
bexiga, para iniciarmos a confecção de
máscaras. Todo o trabalho desenvolvido até
então está voltado também a explorar a
sombra de cada um, bem como a sua
persona.
Para essa atividade, fora disposto a cola
caseira, cola branca e muitos papéis variados.
Desde o crepom até o jornal. Foi explicado
que deveriam colar sobre a bexiga os papéis,
para fazermos a base da máscara de cada
um. Terminada a atividade foi dada a tarefa a
cada um para cuidar de sua máscara até a
secagem total e depois disso eles poderiam
estourar a bexiga.
Obs: A atividade inicial com o uso da
visualização criativa, contribui para que o
nível de consciência do indivíduo diminua,
permitindo dessa forma que o inconsciente
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venha através das produções.
Um símbolo trazido por “Alegria” me
chamou a atenção. Pois era a terceira vez
que eu via o mesmo símbolo ser feito em um
outro momento e lugar. Perguntei ao mesmo
se ele já tinha visto a imagem em algum
lugar. E ele respondeu que não. A imagem foi
a luz que ele viu enquanto estava debaixo da
árvore no momento do relaxamento (símbolo
do inconsciente coletivo).
Alguns residentes, naquele momento,
falaram que se pudessem ficariam embaixo
da árvore por muito tempo, sentiram muita
paz naquele momento. A imagem trazida por
“Carnaval” traz três pessoas na cor vermelha,
onde uma está segurando o braço de outra.
Em conversa individual, perguntei-lhe
quem eram os personagens, e disse: “a maior
é minha mãe, a do meio minha irmã e eu o
terceiro”. Pedi para que observasse bem o
seu posicionamento no desenho, e ali
percebeu o quanto era dependente da irmã,
sempre o direcionando e estimulando-o a
seguir na estrada da vida. Perguntei como ele
se sentia com isso, e o mesmo relatou que
sempre teve medo de enfrentar a vida num
geral, e que é muito dependente dela, mas
que estar ali na CT o fazia se sentir capaz se
assumir a responsabilidade de fazer as coisas
só e enfrentar a vida só.
Durante a feitura das máscaras, pude
observar que “Android” fez bastante uso da
cola para sua máscara. Enquanto “Chuck”
com muita paciência colava pedaço por
pedaço. “Tremor” não se sentiu capaz de
fazer a atividade. (A abstinência estava a falar
mais alto naquele momento e ele tremia
bastante. No entanto propus uma outra
atividade isolada para ele, para o ajudar na
concentração
e
coordenação
motora).
“Tremor” envolveu-se bastante na atividade
sugerida que foi com o lápis hidrocor. O
trabalho com as máscaras, posteriormente
será retomado, pois foi dada a tarefa de
cuidar de sua máscara. Enquanto alguns
ainda terminavam de confeccionar, outros iam
para o sol (ansiosos), e alguns penduraram
no pescoço as bexigas.
Pedi a cada um que procurasse guardar a
sua máscara com cuidado até a secagem
total. E que quando isso acontecesse
poderiam retirar as bexigas, essa foi uma das
formas de observar a responsabilidade e
compromisso de cada um.
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Fotografia 6 – Tema: Imaginação e Sensação

esse momento voltamos a enrolar de volta a
teia onde cada um pula os obstáculos da teia
e entrega o rolo na mão do colega até o final
falando de algo que deseja para seu colega.
Obs: É importante reforçar a importância da
reflexão sobre os próprios desejos e
inclinações e que este é o primeiro passo
para a conquista de um sonho; comentar que
o barbante representa a união entre os
indivíduos, já que não conquistamos nossos
objetivos sozinhos. Ouvir o que os outros têm
a dizer, ser atencioso às idéias dos demais,
são atitudes fundamentais para esta
caminhada.
Um fechamento interessante para esta
dinâmica, inclusive para que o grupo perceba
como está o seu nível de atenção ao outro, é
fazer com que o último participante jogue de
volta o barbante à pessoa que lhe jogou
repetindo o objetivo de vida do colega e assim
sucessivamente até que retorne ao primeiro
participante.
2 – A cada participante do grupo foi entregue
uma ficha com os seguintes temas: Quem sou
eu, Minha Família, Minha Infância e O que
Desejo. Expliquei que eles iriam procurar
imagens nas revistas relacionadas a cada um
dos temas e guardar todas, para que as
utilizássemos na construção de um livro
pessoal.

Intervenção – Minha história, minha vida
I, II, III
Objetivos:
Trabalhar
a
identidade,
concentração e percepção de seus objetivos
de vida; resgatar lembranças importantes;
promover ganho de consciência.

Obs: Todos se envolveram na atividade.
Foram bastante recortes de imagens e à
medida que destacavam as imagens uma
conversa franca e pessoal acontecia.
Histórias eram contadas, sonhos desenterrados, falas cortadas devido ao “nó na
garganta”, que vinha ao recordar algo de
muita relevância para si. Era um momento
único que só se ouvia o som dos pássaros, o
barulho do vento batendo nas árvores e do
folhear das revistas, uma a uma no grande
pátio.
Fotografia 7 – Tema: Minha História, Minha Vida

1 – A dinâmica inicial sugere que em círculo,
cada participante fale dos seus objetivos de
vida e arremessem um barbante para algum
colega. Ao final forma-se uma teia. Seguido
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bastante concentrada e minuciosa ao recortar
as imagens.
“Mano Brown” ficou isolado do grupo, pois
relatara que não queria procurar mais
imagens e pediu para fazer outra tarefa.
Perguntei se estava satisfeito com as
imagens que achou e o mesmo disse: Estou à
procura de uma em especial, mais não
encontrei ainda, depois vou procurá-la.
Intervenção – Máscaras
Objetivos: Promover a integração e
descontração do grupo; estimular o trabalho
em equipe.
Fotografia 8 – Tema – Minha História, Minha Vida

A grande tarefa seria procurar tais
imagens. E com ajuda da CT encontramos
mais três sacolas grandes de revistas no
depósito, pois eles queriam e desejavam
encontrar mais imagens relacionadas aos
temas.
Com a ajuda de 3 monitores, folheamos as
revistas uma a uma para retirar as imagens
de mulheres semi-nuas, pois era norma do
local, para evitar que levassem para os
quartos tais imagens, uma vez que todos ali
estavam em abstinência sexual, e longe de
suas parceiras.
Feito isso, o grupo organizou o espaço e
fora retomado a intensa procura pelas
imagens. Nessa sessão, “Carnaval”, relatou
que antes de iniciar com as atividades
arteterapêuticas ele andava bastante ansioso
e tinha uma mania de arrancar os fios de
cabelo da cabeça em um determinado local.
Ele mostrou o lugar e relatou o quanto
desejaria
parar
com
essa
mania.
Conversamos um pouco e o incentivei a
manter-se firme em sua decisão.
A atividade continuava e alguns já
começavam a colar as imagens nas folhas em
branco. Um participante somente do grupo
rasgava as imagens: “Gota”, enquanto todos
os outros utilizavam as tesouras de forma
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Após uma atividade de desafio de trabalho
em equipe, foi dado continuidade a atividade
da máscara, retomamos para o momento de
enfeitá-la.
O grupo envolveu-se bastante, e utilizaram
muitas lantejoulas, tintas e cola gliter. Durante
a atividade conversei com o “Chuck”, e o
mesmo foi buscar sua máscara ainda presa à
bexiga velha e quase seca. Perguntei a ele
porque não tinha retirado a bexiga da
máscara. E o mesmo disse: “não, não quero
retirar ela daqui, ela faz parte de mim”. Até
insisti em ajudá-lo a tirar a bexiga e expliquei
que ela só foi um apoio para fazermos a
máscara e que nessa sessão todos iríamos
enfeitar as máscaras. Mas a minha insistência
só o deixou mais agitado.
Chamou-me muito a atenção a sua atitude
e com paciência aguardei que ele mesmo me
dissesse o porquê não queria tirar a bexiga.
Então nesse momento sentei ao seu lado e
perguntei-lhe se queria ajuda com os
materiais para enfeitar a máscara e ele
começou a relatar o quanto foi difícil pra ele
perder a sua avó querida. Contou-me toda
sua história de carinho e afeição por ela e o
quanto ela representava pra ele. Além disso,
comentou que os dias em que ficou com a
bexiga dependurada querendo se soltar da
máscara já seca, foram angustiantes e só o
fez ficar triste pelas lembranças tão
dolorosas.
Na verdade ele não queria largá-la e
desejava encontrar algum jeito de deixá-la
cheia novamente. Então fiz-lhe uma outra
pergunta, sobre o que ele achava, e será que
realmente teria alguma maneira? A bexiga
representava fortemente a figura de sua avó.
Então “Chuck” iniciou seu trabalho de
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pintura da máscara com a tinta de cor branca
e à medida que espalhava a tinta, a máscara
a absorvia e consequentemente murchava
mais ainda a bexiga. Percebi sua aflição, e
logo depois passou cola transparente no
intuito de colocar lantejoulas. E a bexiga
murchava mais ainda.
Nessa hora veio me perguntar porque a
bexiga passou a murchar mais rápido. E
respondi que era devido aos componentes da
tinta e da cola, até citei o exemplo da gasolina
colocada em alguns plásticos que chegam a
se dissolver. Ao final da atividade ele decorou
a sua máscara segurando a velha bexiga em
todo o tempo.
Quando
estávamos
arrumando
os
materiais ele veio até mim e relatou: “Eu
tenho muita dor porque ela se foi. Acho que
ela “tá” bem onde ela está. Vou tirar a bexiga
da máscara”, nesse momento até falei com
ele que não seria necessário, afinal de contas
a bexiga era dele. Mesmo assim continuou a
falar: Não! Eu preciso aprender a me
desapegar, minha avó “tá” guardada em meu
coração.
Jung sempre observou que aspectos não
conscientes afetam as respostas dos
indivíduos, ou seja, alguns estímulos ou
palavras despertam lembranças dolorosas
que estão dentro de nosso inconsciente. O
inconsciente, com efeito, não é isto ou aquilo,
mas o desconhecimento do que nos afeta.
(...) “Os conteúdos sintomáticos são, em
parte, verdadeiramente simbólicos e são
representantes indiretos de estados ou
processos inconscientes cuja natureza só
pode ser deduzida imperfeitamente e só
pode tornar-se consciente a partir dos
conteúdos que aparecem na consciência.
É possível, pois, que o inconsciente
abrigue conteúdos de tão alto nível de
energia que, em outras circunstâncias,
eles tornar-se-iam perceptíveis ao ego. Na
maioria das vezes, eles não são
conteúdos reprimidos, mas simplesmente
conteúdos que ainda não se tornaram
conscientes, isto é, que ainda não foram
percebidos subjetivamente” (...) (JUNG,
2000, p. 58).

A bexiga nesse contexto foi uma
representação de sua avó, que estava indo
embora para um outro plano. De maneira
inconsciente seu coração tomou-se de uma
tristeza profunda, que só pode ser desfeita
depois de trazer à sua consciência o quanto
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temos que aceitar as mudanças na vida e que
nem tudo dura para sempre.
Todo o grupo envolveu-se bastante na
decoração de suas máscaras, e ao final
dispomos cada uma delas no meio do salão e
os residentes lhes deram nome.
Fotografia 9 – Tema: Máscaras

.
Fotografia10 – Tema: Máscaras / Chuck

Fotografia 11 – Tema: Minha história, minha vida

Fotografia 12 – Tema: Criatividade com tubos

Intervenção – Mandalas I, II
Objetivos: Trabalhar a expressão corporal;
possibilitar a expressão de sentimentos e
emoções.
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1 – Iniciamos a sessão com a cantiga Indo eu
a caminho de Vizeu, essa é toda realizada
com gestos enquanto se canta.

Fotografia 13 – Tema: Mandalas pintadas

2- As madeiras, onde seriam feitas as
mandalas foram entregues ao grupo.
Pedi a todos que lixassem e passassem o
desenho da sessão anterior, criado por eles,
para a madeira. O grande desafio é que a
circunferência teria um tamanho maior do que
a anterior, mas isso não foi dito. Procurei
esperar para ver se eles mesmos iriam
perceber a diferença e se de alguma forma
modificariam algo. Seja o tamanho, riscos,
elementos presentes, ou até mesmo se
faziam outra totalmente diferente.
Obs: Um momento inesquecível por ver a
descontração do grupo e principalmente pelo
sorriso de todos no momento da brincadeira,
pois também deveriam formar pares para
dançar e nessa hora a música e dança
permitiram com que se soltassem e
relaxassem.
Durante a construção da mandala, a
maioria não escolheu o desenho anterior feito
na folha em branco da outra sessão, e quem
utilizou o desenho anterior fez mudanças.
“Android” fez três mudanças, ou seja, criou
um desenho a lápis, pintou com lápis de cor
no círculo e depois ainda não satisfeito,
realizou mudanças com tinta.
O “tempo/ relógio” foi o tema escolhido por
“Festa”, “Zumbi” e “Carnaval”, o que
demonstra o quanto sentem o “tempo” passar,
e a ansiedade. “Festa” fez dois desenhos no
círculo de madeira e descreveu que desejava
que o tempo voltasse, para assim fazer tudo
diferente.
Em sua mandala não existe o ano de 2013,
como também outros, no entanto os números
estão escritos de forma desordenada e de
forma espelhada. Perguntei-lhe sobre o ano
de 2013 (ano em que entrou na CT), e ele
disse que desejava esquecer esse ano
porque muitas coisas ruins tinham acontecido.
Então pedi a ele que tentasse destacar outras
coisas que aconteceram, como por exemplo a
entrada na CT. Depois de o mesmo listar
todas as coisas positivas do ano, relatou: “é
verdade não foi tão ruim, afinal pude estar
aqui”, sendo que ele não tinha percebido não
ter colocado alguns anos em seu desenho.
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Fotografia 14 – Tema: Mandalas
Criação pessoal

Fotografia 15 – Mandala pessoal

Intervenção – Removo a minha pedra
interior e vejo o meu milagre acontecer
Objetivo: Levar o grupo a fazer uma reflexão
sobre a importância do autoconhecimento e o
quanto são necessárias as “pedras” no
caminho no processo de individuação.
1 – Eu sou e tu és – Esse é um exercício que
permite destacar as qualidades que vemos
em nós mesmos e na outra pessoa.
2 – Usando uma técnica de relaxamento e
interiorização,
pedi
que
realizassem
movimentos e gestos a partir dos estímulos
sonoros colocados. Logo após, em silêncio,
propus que escutassem uma música
instrumental e enquanto a escutavam, no
chão foi disposto várias fichas de papel, onde
estão descritas as palavras: amor, carinho,
perdão, coragem, amizade, afeto, força, etc.
Pedi ao grupo que observassem as
palavras e refletissem em qual seria a
necessidade maior naquele momento. Feito
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isso lhes entreguei uma folha de papel em
branco. (Nesse momento foi pedido para que
se sentassem confortavelmente e que
dobrassem ao meio a folha e na parte de
cima da folha escrevessem qual foi a palavra
escolhida). Na outra parte da folha deveriam
escrever
o que mais os impediam de
alcançar o bem almejado. (o que mais
dificulta? O que leva a terem dificuldade de
obter o que escolheu?).
Terminado esse momento, dei alguns
minutos para que cada um andasse sobre a
área da CT e escolhessem uma pedra, para
que representasse essa dificuldade e a
colocassem ao centro, em cima da palavra
escolhida anteriormente. (Esse é o momento
importante para o AT ficar atento à pedra
escolhida e seu tamanho).
3 – Leitura do texto: Ressurreição de Lázaro.
(Biblia Sagrada). O texto descreve o momento
em que Jesus ressuscita Lázaro, e que o
mesmo só saiu do túmulo depois que a pedra
era removida.
Algumas perguntas foram feitas aos
residentes, de maneira que refletissem sobre
a história: Lázaro conseguiria sair do túmulo
se a pedra não fosse removida? Qual a
importância da pedra, para a realização do
milagre? Ela foi necessária? Temos pedras à
nossa frente que nos impedem de algo? A
pedra ajudou em quê? (à medida que o grupo
vai respondendo numa roda de conversa
harmoniosa, é incentivado pelo terapeuta que
cada um pense nas dificuldades escolhidas
como pedras no caminho da sua vida.
4 – Enquanto escutavam a canção de Aline
Barros – Ressurreição de Lázaro, solicitei que
refletissem sobre a importância da pedra para
seu amadurecimento, crescimento pessoal.
Durante a canção solicitei que eles jogassem
as pedras fora.
Feito isso, com um cartaz previamente
pronto, com um título “O que eu posso dar?”,
incentivei a cada um do grupo pegar uma das
fichas escolhidas no início da sessão, e que
colassem no cartaz.

alcançar seus objetivos, alguns engoliam o
choro.
Nessa vivência pôde ser observado as
palavras escolhidas e o tamanho das pedras
e assim fazer uma associação com os
sentimentos e impulsos interiores dos
participantes do grupo.
“Zumbi” precisava de coragem e amigos, o
que o impedia de receber eram os
pensamentos negativos.
“Carnaval” precisava: Saber ler, e o que o
impedia é que teve muitas dificuldades na
escola. “Verdade” precisava: força e
paciência, e o que o impedia: o nervosismo,
pois esse o deixava com medo, pois o tempo
de sair estava próximo; e a força para quando
chegasse lá fora da CT, lutar contra as coisas
do mundo e vencer os obstáculos.
“Tremor” precisava de alegria, coragem e
amor, e o que o impedia era a saudade.
“Chicó” precisava de felicidade e relata que
o que o impedia era porque não conseguia
encarar a realidade de frente.
Fotografia 16 – Tema: Removo a minha pedra interior e
Vejo o meu Milagre acontecer

Fotografia 17 – Tema – Desafios e aprendizagem

Fotografia 18 – Tema: Árvore da Vida

Obs: Aqui foi importante ressaltar ao grupo o
quanto é necessário darmos amor, carinho,
perdão, coragem, amizade, afeto, força...
Em círculo e de mãos dadas, pudemos
falar sobre esses momentos vivenciados.
Com os papéis dobrados nas mãos e ao
relembrarem das pedras que os impediam de
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Intervenção – Versos de minha canção
Objetivo: Promover
integração do grupo;

a

autoestima

(sereia); Tenho amigos e pastores (sereia);
Que me ajudam a recuperar (sereia)”.
e
Fotografia 19 – Tema: Recordações e emoções

1 – Depois de terem cantado na sessão
anterior, nessa sessão iríamos recordar
algumas cantigas de roda.
Ao final das brincadeiras dançantes
cantamos: “Eu pisei o pé na areia (sereia); Na
areia do Japão (sereia); Encontrei meu bem
por lá (sereia); Diga adeus aperte a mão (ô
sereia)”.Depois te todos terem aprendido o
verso, entreguei-lhes folhas em branco, lápis
e borracha, onde iriam criar versos de tema
livre.

Fotografia 20 – Tema: Versos de minha Canção

2 – Leitura dos Versos por cada integrante do
grupo.
3 – Cantiga com os versos construídos em
círculo.
Obs: Foram muitos versos construídos, que
falavam de amor, lutas dentro da CT,
saudades e perdas. Esse momento revelou o
que cada um trazia dentro de si.
“Bonito” – “Se amar é viver (sereia); vivo
por amar você, (sereia); O amor é força maior
(sereia); Amor grande de viver (sereia)”.
“Diamante”– “Passarinhos, belas flores
(sereia); Sempre querem me encantar
(sereia); São vão (sic) terrestres esplendores
(sereia); Mas contemplo o meu lar (sereia)”.
“Alegria”– “Eu gostei de uma menina
(sereia); Que abalou meu coração (sereia); O
nosso amor era tão grande (sereia); Que virou
em confusão (sereia) - Eu vim para o
Maanaim (sereia); Para me recuperar (sereia);
Não foi para arrumar contenda (sereia);
Vencedor quero ficar (sereia)”.
“Verdade” “A professora já chegou
(sereia); Para nos alegrar (sereia); Aprendi e
boto fé (sereia); Ela vai nos ensinar (sereia). –
Eu estou no Maanaim (sereia); Para me
recuperar (sereia); nove meses está
chegando (sereia); Na saudade eu vou ficar
(sereia) – Eu estava tão sozinho (sereia);
Jesus me deu a mão (sereia); E eu agora
estou feliz (sereia); Porque estou com meus
irmãos (sereia).
“Pânico da Felicidade”– “Eu vim para o
Maanaim (sereia); Para mãe parar de chorar
(sereia); Ela ficou muito alegre (sereia); Para
me recuperar (sereia).- Muitas bênçãos Deus
tem pra mim (sereia); Só basta eu me ajudar
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Considerações finais
As
drogas
têm
levado
crianças,
adolescentes, adultos e idosos e suas
referentes famílias a percorrerem um caminho
de sofrimento de suas relações afetivas,
gerando, como conseqüência, o rompimento
de vínculos familiares e comunitários.
Verificamos, ainda, que aqueles que fazem
uso excessivo das drogas, desviam-se do
curso natural de suas vidas pela dificuldade
de assumirem uma conduta que lhes permita
o estabelecimento de relações sociais e
institucionais, ou seja, o excesso de drogas
coloca-se como um fator destrutivo de vidas.
Diante dessa problemática, desenvolver os
trabalhos em Comunidades Terapêuticas
requer atenções redobradas porque o auxilio
aos dependentes químicos devem ser
constantes e firmes, engajando-nos junto à
CT na luta por uma vida saudável, sem
drogas, a restabelecer os vínculos quebrados
ao longo da vida.
As vivências arteterapêuticas permitiram o
reconhecimento de aspectos saudáveis da
personalidade dos participantes em cada
dinâmica terapêutica aplicada e atividades
plásticas. Mesmo em meio às dificuldades
decorrentes da abstinência, percebemos um
aumento na concentração nas realizações de
tarefas, entrosamento com grupo e na
autoestima. O estímulo à socialização e à
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criatividade, por meio do trabalho em grupo,
motivaram o processo de recuperação, bem
como a permanência na CT, uma vez que os
residentes permanecem de forma voluntária.
Os sentimentos proibidos, as mágoas
existentes, a agressividade, a inveja, o ciúme
– nossa sombra – tentamos esconder sempre
para não sofrermos julgamentos e nem
vergonha. Esses são sentimentos secretos
que por vezes vêm a prejudicar nossas
melhores intenções.
Jung (1972) relata que desenvolver-se tem
um preço e para formar a personalidade e
alcançar a sua plenitude é necessário romper
uma série de convenções culturais e sociais,
para depois ver manifesto o potencial máximo
de cada um. E para a compreensão alargada
de si mesmo temos a Arteterapia com sua
criatividade em benefício do cliente e do
próprio terapeuta. Permitindo ao cliente a
encontrar o melhor caminho para alcançar
seu equilíbrio emocional.
Perceber o quanto tendemos a fazer o que
é mais fácil, e nos colocarmos na condição de
coitados que não podemos fazer nada pelo
outro, por conta das dificuldades do caminho,
permite uma autoavaliação, onde parte do
tempo que agimos de acordo com o que
esperam de nós, que acreditamos ser esse
nosso próprio jeito de ser, garante-nos uma
transformação
interna.
Somos
tão
incentivados a competir, a querer ser e ter
mais que o outro, que nessa busca
desenfreada acabamos por nos esquecer de
nós mesmos. Esquecendo-se de que o poder
está em nós, que podemos dar mais pelo
próximo e por si mesmo.
Urrutigaray (2008) relata que a criatividade
manifesta nas produções artísticas traz
características simbólicas, as quais viabilizam
meios de pesquisas apropriados à integração
dos aspectos qualitativos e valorativo
presentes na atuação humana, ajudando o
cliente a encontrar o melhor caminho para
alcançar seu equilíbrio emocional. Jung
(1964) já dizia: "Só aquilo que somos
realmente tem o verdadeiro poder de curarnos”.
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Gibran Khalil Gibran *

Autorretrato de Khalil Gibran

Perguntais-me como me tornei louco.
Aconteceu assim:
Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e
notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas - as sete máscaras que eu havia
confeccionado e usado em sete vidas - e corri sem máscara pelas ruas cheias de gente, gritando:
"Ladrões, ladrões, malditos ladrões!"
Homens e mulheres riram de mim e alguns correram para casa, com medo de mim.
E, quando cheguei à praça do mercado, um "garoto" trepado no telhado de uma casa gritou: 'É
um louco!".
Olhei para cima para vê-lo. O sol beijou pela primeira vez minha face nua.
Pela primeira vez, o sol beijava minha face nua, e minha alma inflamou-se de amor pelo sol, e não
desejei mais minhas máscaras. E, como num transe, gritei:
"Benditos, benditos os ladrões que roubaram minhas máscaras!"
Assim me tornei louco.
E encontrei tanto liberdade como segurança em minha loucura: a liberdade da solidão e a
segurança de não ser compreendido, pois aquele que nos compreende
escraviza alguma coisa em nós.

________________
*Gibran Khalil Gibran – (1883 – 1931). Ensaísta, filósofo, prosador, poeta, conferencista e pintor de origem libanesa. Texto extraído de
sua obra O Louco, publicado em 1918.
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