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APRESENTAÇÃO 
 
 

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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EQUIPE EDITORIAL 

 
Criação, editoração e coordenação geral 

Maria Celeste Carneiro dos Santos – Especialista em Arteterapia Junguiana - ASBART 0036/0906 e 
em Psicologia Transpessoal – ALUBRAT SEA2 030 (Instituto Junguiano da Bahia / Escola Bahiana 
de Medicina e Saúde Pública/ Instituto Hólon). Graduada em Desenho e Artes Plásticas (Faculdade 
de Belas Artes de São Paulo – FEBASP). Professsora (2007 a 2016) e Supervisora no curso de pós-
graduação em Arteterapia do IJBA. Foi coordenadora, professora e supervisora na pós-graduação em 
Arteterapia em Teresina – PI. Escritora e coautora. Membro dos Grupos de Pesquisas EFICAZ, da 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB e REUPE – Rede Universitária de Pesquisas em 
Espiritualidade, da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Membro do Colégio Internacional dos 
Terapeutas – CIT, da Associação Baiana de Arteterapia – ASBART e Conselheira da União Brasileira 
das Associações de Arteterapia – UBAAT. Currículo Lattes disponível em: 
http://lattes.cnpq.br/0119114800261879 

 
EQUIPE DE EDITORAÇÃO 

Dulciene Anjos de Andrade e Silva – Doutora em Educação (Universidade Federal da Bahia –  
UFBA). Mestre em Educação (UFBA). Graduada em Letras Vernáculas com Inglês (UFBA). 
Professora Adjunta da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, campus II. Currículo Lattes  
disponível em:  http://lattes.cnpq.br/8015189418594078. 
 
Priscila Peixinho Fiorindo – Arteterapeuta ASBART 0129/0514. Doutora em Psicolinguística 
(Universidade de São Paulo - USP/SP). Mestre em Linguística (USP/SP). Graduada em Letras 
(Mackenzie/SP). Vice-coordenadora e docente do Mestrado Profissional em Letras/PROFLETRAS da 
Universidade Estadual da Bahia (UNEB). Coordenadora do Grupo de Pesquisa – Psicolinguística: 
perspectivas interdisciplinares/UNEB. Currículo Lattes disponível em: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4744418Z4 
 
Vanessa Di Cássia Fragosso – Arteterapeuta Junguiana – ASBART 0132/0215 – Terapeuta 
Holística EET: 0004-BA. Mestranda em Tecnologias Educacionais e Tecnologias em Saúde 
(Universidade Estadual da Bahia - UNEB). Arteterapeuta Junguiana. Terapeuta Holística. Pedagoga 
com Orientação Educacional e Vocacional - Especialista em Metodologia do Ensino Superior e 
Práticas Lúdicas: Escolar e Organizacional - Licenciada com Certificações Internacionais para 
Resiliência de Jovens e Adultos e Gerenciamento de Stress. Pesquisadora sobre Resiliência e 
Habilidades Socioemocionais. Docência na Graduação e Pós-Graduação na área de Ciências da 
Saúde e Ciências Humanas e Coordenação de núcleos socioeducativos.  Participa como Membro e 
Pesquisadora no Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Ludicidade – GPEL – Universidade 
Federal da Bahia – UFBA e como Coord. Pedagógica do PROAP – Programas de Estudos Aplicados 
em Administração e Políticas na Faculdade de Economia e Administração – FEA/UFBA. Dirige o 
Projeto Ateliê. Currículo Lattes disponível em: http://lattes.cnpq.br/0735288007250867    

 
CONSELHO EDITORIAL 

Gildenor Carneiro dos Santos – Pós-Doutor em Educação (Faculdade de Educação da 
Universidade Federal da Bahia – FACED-UFBA).  Doutor em Educação (Universidade de São Paulo - 
USP). Mestre em Educação (FACED-UFBA). Graduado em Matemática e em Arquitetura (USP). 
Professor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus XI. Currículo Lattes disponível: 
http://lattes.cnpq.br/0814023926904547 
 
Francesca Freitas – Graduada em Medicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - 
EBMSP em 1981. Professora Assistente de Neuroanatomia (EBMSP, 1982 a 2012). Tutora do 
Departamento de Biomorfologia da EBMSP, 2005 a 2012. Coordenadora do Serviço de 
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Neurofisiologia Clínica do Hospital São Rafael de 1992 a 1998. Atuação em Neurofisiologia Clínica – 
Eletroneuromiografia. 
 
Sonia Maria Bufarah Tommasi – Doutora em Ciências da Religião. Mestre em Psicologia da 
Saúde. Especialização em Musicoterapia, em Psicologia Analítica e em Arteterapia. Psicóloga clínica 
e educacional. Docente em cursos de pós-graduação de Arteterapia, Psicologia Analítica, 
Psicossomática, Psicopedagogia, Gerontologia. Coordenadora do curso de Arteterapia Censupeg. 
Presidente fundadora da Oscip Arte Sem Barreiras. Presidente da Associação Catarinense de 
Arteterapia (ACAT). Membro do Conselho da UBAAT – União Brasileira das Associações de 
Arteterapia. Escritora. Organizadora dos livros da Vetor Editora: Revisitando a Ética com Múltiplos 
Olhares; Arteterapeuta: um cuidador da psique; Pensando a Arteterapia com arte, ciência e religião. 
Organizadora da coleção Anima Mundi, livros de Arteterapia, da Vetor Editora. Organizadora, em 
parceria com Graciela Ormezzano, do livro publicado pela Ed. Paulinas: Envelhecendo com 
sabedoria. Autora dos livros: Arte Terapia e Loucura, Vetor Editora; Origami em Educação e 
Arteterapia, em parceria com Luiza Minuzzo, Ed. Paulinas. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/5010212588553393     

 
Marcus Welby Borges Oliveira – Doutorado (2008) e mestrado (2000) em Patologia Humana pela 
Universidade Federal da Bahia – UFBA. Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal 
da Bahia (1997). Experiência na área de Patologia, Biologia Celular e Imunologia, com ênfase em 
Imunopatologia, atuando principalmente na Imunopatologia da leishmaniose tegumentar murina. 
Professor Adjunto II do Departamento de Ciências da Biointeração da Universidade Federal da Bahia 
e integra o grupo de pesquisa do Laboratório de Virologia do Instituto de Ciências da Saúde (UFBA), 
onde iniciou uma colaboração em projetos nas áreas de imunologia e virologia humana e animal. 
Atualmente tem demonstrado particular interesse pelas áreas de Psiconeuroimunologia e Saúde e 
Espiritualidade, tendo desenvolvido eventos, projetos e estudos nessa área. Cofundador da REUPE – 
Rede Universitária de Pesquisas em Espiritualidade. Coordenador do Grupo de Trabalho em Saúde e 
Espiritualidade da REUPE e das sessões científicas desse grupo. Tem como outras áreas de 
interesse: Biologia Celular do Câncer e de Células-tronco Tumorais.  Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/9992514942111915 
 
Vitor Moura Cardoso e Silva Souza – Doutor em Geofísica Espacial (2015) pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE). Bacharel em Física pela Universidade Federal da Bahia (2010), e 
Trabalhou como pesquisador assistente na NASA/Goddard Space Flight Center, EUA, por um ano 
durante o período de doutoramento. Atua na linha de pesquisa Magnetosfera-Heliosfera, focando nos 
seguintes temas: estudo da reconexão magnética na magnetopausa terrestre utilizando observações 
in situ e simulações numéricas, cinturões de radiação Van Allen e fenômenos físicos associados à 
plasmas espaciais. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8026732855379621 
 

Pedro Teixeira da Mota – Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa (Portugal). Investigador 
da Tradição Perene ou da Espiritualidade Universal. Conferencista em vários países e sobre diversos 
temas. Viveu dois anos e meio na Índia. Foi professor de Yoga, e tem trabalhado como especialista 
do livro antigo. Dinamizador espiritual.  Publicou quatro livros de inéditos de Fernando Pessoa, 
comentados: Moral, Regras de Vida e Condições de Iniciação. Lisboa, Edições Manuel Lencastre, 
1988; A Grande Alma Portuguesa. Lisboa, Edições Manuel Lencastre, 1988; A Rosea Cruz. Lisboa, 
Edições Manuel Lencastre, 1989; Poesia Profética, Mágica e Espiritual. Lisboa, Edições Manuel 
Lencastre, 1989.  Em 1998, o Livro dos Descobrimentos do Oriente e do Ocidente. Em 2006, a 
tradução comentada do texto sânscrito AstavakraGita, o Cântico da Consciência Suprema. Em 2008 
a tradução (com Álvaro Pereira Mendes), e comentando-a, do Modo de Orar a Deus, de Erasmo de 
Roterdão. E em 2015  um livro de trinta e três ensaios, ―Da Alma ao Espírito‖, Publicações Maitreya.  
 
Gildemar Carneiro dos Santos – Doutor em Física, na área de sólitons, pela Universidade de 
Nagoya – Japão (1990). Mestre em Física pela Universidade de Nagoya – Japão (1986). Mestre em 
Física pela Universidade de São Paulo (1982). Bacharel em Física pela Universidade de São Paulo 
(1979).  Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área 
de Física, com ênfase em Métodos Matemáticos da Física, atuando principalmente nos seguintes 
temas: álgebras bidimensionais, equações diferenciais não lineares associadas a sólitons. Músico 
nas horas vagas, coordena a orquestra de amadores Ateneu Musical. Currículo Lattes:  
http://lattes.cnpq.br/9800581085946445 
 
Ingrid Estefania Mancia de Gutiérrez – Doutora e Mestre em Biotecnologia com ênfase em 
Recursos Naturais da Região Nordeste pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

http://lattes.cnpq.br/5010212588553393
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Graduação em Farmácia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Especialista em Gestão da 
Inovação Tecnológica pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Atualmente é 
membro da Comissão de Fitoterapia (COMFITO) do Conselho Regional de Farmácia (CRF) da Bahia 
e docente do Curso de Farmácia do Departamento de Saúde da UEFS, lecionando a disciplina 
Farmacognosia. Coordenadora do Programa Terapias não-Convencionais (TnC) e Você: um projeto 
de ensino e extensão em terapias complementares e integrativas da UEFS. Tem experiência na área 
de Farmacognosia e Prospecção Tecnológica, com ênfase no marco regulatório em Fitoterápicos, 
atuando principalmente nos seguintes temas: regulamentação de fitoterápicos, controle de qualidade 
de matéria-prima vegetal, técnicas cromatográficas, cultivo in vitro de lenhosas medicinais, patentes, 
práticas integrativas e complementares em saúde. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/5002607120452691 
 
Dulce Magalhães – Filósofa, Educadora, Pesquisadora, Escritora e Palestrante. Ph.D. em 
Filosofia com foco em Planejamento de Carreira pela Universidade Columbia (USA), Mestre em 
Comunicação Empresarial pela Universidade de Londres (Inglaterra). Pós-graduada em Marketing 
pela ESPM-SP. Especialização em Educação de Adultos pelas Universidades de Roma (Itália) e 
Oxford (Inglaterra), Representante Brasileira no Seminário de Cultura e Comunicação da Unesco – 
USA. É uma das 100 lideranças da Paz no Mundo, de acordo com a Genève for Peace Foundation. 
Recebeu o título de Embaixadora da Paz pelo programa Mil Milênios de Paz no Senado Argentino. 
Integra o comitê de 80 lideranças da Paz, coordenado pelo ex-presidente americano Bill Clinton para 
elaboração de um Programa Global de Cultura de Paz. É colunista da Revista Amanhã desde 1997, 
do Jornal Correio do Povo desde 2011 e várias outras revistas, jornais e sites, com mais de 900 
artigos publicados. Voluntária e Tecelã da UNIPAZ – Universidade Internacional da Paz – Rede 
Internacional para uma Cultura de Paz onde é também  docente. Membro do Colégio Internacional 
dos Terapeutas. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2056188729297093 

 
Lucielen Porfirio –  Professora Doutora em Linguística – UFBA, DLG - Departamento de Letras 
Germânicas – UFBA. Doutorado em Linguística pela Universidade Federal da Bahia – UFBA – 
programa DINTER – UFBA/ UNIOESTE (2013). Mestrado em Letras - Linguagem e Sociedade pela 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2006). Graduação em Pedagogia pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (2000) e também graduação em Letras pela Universidade Pan 
Americana (2009). Atualmente atua como professora Adjunto 1 na Universidade Federal da Bahia - 
Departamento de Letras Germânicas. Desenvolve projetos de pesquisa na área de ensino-
aprendizagem de língua estrangeira, formação de professores e Inglês como Língua Franca. 
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4716299Y1 

 

Glícia Conceição Manso Paganotto – Possui mestrado em programa de pós-graduação em educação 
pela Universidade Federal do Espirito Santo (2010), graduação em Artes Plásticas pela Universidade 
Federal do Espírito Santo (2000) e graduação em Estudos Sociais pelo Centro de Ensino Superior de 
Juiz de Fora (1979). Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Arteterapia, atuando 
principalmente nos seguintes temas: arteterapia, criatividade, linguagem visual, autoconhecimento, 
educação emocional e saúde mental. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6024542661274908 
 
Román Gonzalvo – Psicólogo transpessoal e doutor em psicología pela Universidad Autónoma de 
Madrid (Espanha). Fundador do Journal of Transpersonal Research e da Asociación Transpersonal 
Iberoamericana. Desde 2006 tem trabalhado e investigado enfermos terminais, ajudando-os a morrer 
em paz e com boa qualidade de vida. Também trabalha os processos de aprendizagem e 
transformação interior produzidos nesta última etapa da vida. Suas investigações ocorrem no México, 
India, Papua, Nova Guiné, Zimbabue e Kenia, além do seu labor na Espanha. É professor de 
psicoterapia transpessoal no Máster en Psicoterapia del Bienestar Emocional del Instituto Superior de 
Estudios Psicológicos (ISEP) de Barcelona e no Máster en Mindfulness de la Universidad de 
Zaragoza. Organiza anualmente as Jornadas de Psicología Transpessoal e Espiritualidade, em 
Tudela (Navarra). Seus interesses profissionais convergem com seus interesses pessoais: contribuir 
na criação de um sistema social mais empático, compassivo e altruísta, favorecendo um nível de 
consciência coletiva que transcenda a limitada identidade egóica individual, e cujo motor seja o amor 
por tudo o que existe. 
 
Norma de Oliveira Alves – Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe cujo 
tema da Dissertação foi Associação entre Depressão e Síndrome Coronariana Aguda e Prognóstico 
Intra-hospitalar. Médica Psiquiatra e Psicanalista transpessoal. Graduada em Medicina pela 
Universidade Federal de Sergipe (1986). Foi diretora Científica da Associação Sergipana de 
Psiquiatria, vice-presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria e membro do Projeto Freudiano 
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de Aracaju. É membro da Associação Brasileira de Psiquiatria; Membro Fundador da Associação 
Brasileira de Medicina psicossomática – Regional Aracaju; Fundadora e Diretora Presidente de 
Athenas – Instituto de Educação e Saúde Integral; Escritora e co-autora. Escreveu os livros: 
Psicanálise Transpessoal e Terapia de Vivências Passadas; Associação entre Depressão e Síndrome 
Coronariana Aguda – Impacto no Prognóstico Intra-hospitalar; Transtornos Mentais sob um Novo 
Prisma. É Conferencista em eventos científicos e comunitários. Coordena os cursos de 
Especialização em Psicologia Transpessoal e Pós-graduação em Terapia Regressiva por ATHENAS 
– Instituto de Educação em parceria com a FACEI – Faculdade Einstein. Currículo Lattes: 
 http://lattes.cnpq.br/0042503228810827 
 
Aurino Lima Ferreira – Doutorado em Educação (Conceito CAPES 5), Universidade Federal de 
Pernambuco, UFPE, Brasil (2007). Mestrado em Psicologia Cognitiva (Conceito CAPES 4), 
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, (1999). Graduação em Psicologia, Faculdade 
Frassinetti do Recife, FAFIRE, (1993). Professor Adjunto da Universidade Federal de Pernambuco – 
UFPE – (Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais). Desenvolve atividades de 
extensão e pesquisa no Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis (NEIMFA), 
comunidade do Coque, Recife, PE. Pesquisador e Professor do Núcleo Educação e Espiritualidade 
do Programa de Pós-graduação em Educação da UFPE. Tem experiência na área de Educação e 
Psicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Psicologia Transpessoal, Positiva e Integral, 
Psicologia social/comunitária, Educação não-formal, Dinâmica de Grupo, Relações Interpessoais, 
Fenomenologia (Merleau-Ponty), Sexualidade, Resiliência, Espiritualidade Integral (Ken Wilber), 
Processos afetivos e interativos na educação, Intervenções psicossocias, Psicologia do 
Desenvolvimento (infância e adolescência). Escritor e coautor.  Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/5402096659543875 
 
Vera Peceguini Saldanha – Doutora em Psicologia Transpessoal pela Faculdade de Educação da 
UNICAMP, linha de pesquisa Psicologia Genética, Psicodrama e Psicologia Transpessoal. Psicóloga 
clínica com mais de 30 anos de experiência. Presidente da Associação Luso Brasileira de 
Transpessoal, ministra cursos no Brasil e no Exterior. Palestrante e autora de livros e publicações na 
área da Psicologia Transpessoal. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1016093168342110 
 
Ivana Braga de Freitas – Pedagoga (UNEB); Psicopedagoga (UNEB); especialista em 
Neuropsicologia (IBPEX/UNINTER); autora do livro Transtornos e Dificuldades de Aprendizagem, ed. 
WAK, 2011; diretora cultural da ABPp_BA 2014/16; tutora Cogmed; professora em cursos de pós 
graduação em psicopedagogia; palestrante e formadora de educadores. 
ivanapsicopedagogia@gmail.com  www.interacaopsicopedagogia.com     
Currículo Lattes:   http://lattes.cnpq.br/5427495900253997 
 
Margarete Barbosa Nicolosi Soares – Graduada e doutora em Artes Visuais (Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP), arte-educadora, artista plástica e 
pesquisadora. Foi docente na Universidade Camilo Castelo Branco, e docente conferencista no 
Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 
Pesquisa na área de ensino e aprendizagem da arte e linguagem tridimensional.  
margaretebarbosa@usp.br  Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/0146892410251360 
 
Vanessa Cristina Zilli Anseloni, Psy.D., Ph.D. – Professora assistente na University of Maryland 
Dental School; Diretora do Programa de Ciências Comportamentais UMDS; Programa de admissões 
– entrevistadora da Escola de pós-graduação em Neurociências - Universidade de Maryland, 
Baltimore (EUA). Professor-pesquisador assistente da University of Maryland Dental School, 
Department of Neural and Pain Sciences. Pesquisadora na área de Neurociências. Voluntária na 
Helping Up Mission, Ronald McDonald House, Believe in Tomorrow Foundation, Sarah‘s Hope 
Shelter. Diretora do curso Behavioral Sciences Program - Dental School University of Maryland at 
Baltimore; instrutora e líder de grupo de discussão do curso CRC - Dental School University of 
Maryland em Baltimore. Membro da Sociedade de Neurociências; Sociedade Americana da Dor; 
Associação Internacional para o estudo da dor. Escritora, congressista, pesquisadora. 
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PARA PUBLICAR 
 
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 2,5 cm, esquerda e direita 3,0cm. 
 
Os artigos deverão ser encaminhados já revisados. 
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CONTATO 

 

 
Endereço postal da Revista 

 
Celeste Carneiro 

CINDEP – Centro Integrado de Desenvolvimento Pessoal 
Centro Odonto Médico Henri Dunant 

Rua Agnelo Brito, 187 sala 107 – Federação 
CEP 40210-245 – Salvador – Bahia – Brasil 

 
 

 
 

 

CONTATO  PRINCIPAL 

 
Celeste Carneiro 

Telefones: 71 - 3497-1306  / 98874-1155 (Tim) 
cel5zen@gmail.com 

www.artezen.org 
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ANAIS do 
 

12º Congresso Brasileiro de Arteterapia 
Ciência e Arte: da diversidade à integração do ser 

 
 
 
 
É com satisfação que entregamos aos leitores a Edição Especial da Revista Transdisciplinar, 
trazendo os ANAIS do 12º Congresso Brasileiro de Arteterapia – Ciência e Arte: da 
diversidade à integração do ser. 
 
Por trazer assuntos relacionados com o tema principal desta Revista, enriquecidos de símbolos, 
exemplos e fotos deste importante evento da Arteterapia, acreditamos que irá acrescentar muito à 
visão de todos que desejem conhecer esta abordagem terapêutica aplicada nos mais diversos 
locais e situações. 
 
Os participantes são estudantes e profissionais da área, com um rico acervo de experiência, de 
estudos e todos cheios de vontade de ir avante, aprofundando suas pesquisas e estudos. 
 
Parabéns a todos que compartilharam suas experiências e saberes, tanto nos dias do Congresso, 
como publicando aqui. 
 
A Revista Transdisciplinar abre suas portas para recebê-los, com muita alegria e esperança! 
 
 

Celeste Carneiro 
Editora 
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Ciência e Arte: da diversidade à integração do ser  

  

 
 

REALIZAÇÃO 
 

Associação Baiana de Arteterapia – ASBART 

Diretoria ASBART: Gestão 2015/17 
   

Presidente: Maria Angélica Vicente 
Teixeira                    

Vice-Presidente: Lívia Siqueira Santos Mendonça 
1ª. Secretária: Elisabete Silva Fernandes 

2ª. Secretária: Rosedy Palópoli  
1ª. Tesoureira: Tereza Pozzetti 

2ª. Tesoureira: Bárbara Guimarães 
   

Conselho Fiscal: Maria Anita Vilas-Boas da Silva 
dos Santos 

Maria Celeste Barreto Barreiro 
 Antonio Mário Aleluia 

1º Suplente: Maria Celeste Carneiro dos Santos 
2º Suplente: Larissa Martins Seixas 

3º suplente: Maria Pastoira 

 
PROMOÇÃO 

União Brasileira de Associações de Arteterapia – UBAAT 
 
 

EDIÇÃO 
 

Celeste Carneiro 
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12º CONGRESSO BRASILEIRO DE ARTETERAPIA – CIÊNCIA E ARTE:  

DA DIVERSIDADE À INTEGRAÇÃO DO SER  
 

 
 

A Arteterapia está se desenvolvendo bastante 
no país, conforme as evidências dos cursos, dos 
grupos de estudos, das oficinas, das palestras e 
encontros realizados por profissionais 
qualificados e associados à União Brasileira de 
Associações de Arteterapia / UBAAT e às 
Associações Estaduais. Além disso, constatamos 
a ocorrência de congressos em vários estados 
brasileiros, com a apresentação de trabalhos e 
pesquisas relevantes para o bem-estar 
biopsicossocial. 

Nesta perspectiva, o  12º Congresso 
Brasileiro de Arteterapia – Ciência e Arte: da 
diversidade à integração do ser  – pretende 
funcionar como um espaço constitutivo, de 
reflexão, de diálogo, de afirmação, de 
acolhimento, de produção e troca de saberes, 
considerando a riqueza das diversidades 
regionais, culturais e pessoais. Um espaço de 
sustentação e valorização profissional, do 
arteterapeuta, enquanto mediador no processo de 
autoconhecimento. 
 
OBJETIVO GERAL 
 
    Evidenciar o entrelaçamento da ciência e da 
arte, bem como possibilitar uma maior 
compreensão e (re)conhecimento das pessoas 
com suas histórias, tradições, valores e símbolos , 
incentivando-as a cultivar o autoconhecimento , o 
respeito às riquezas e às percepções das 
diversidades culturais globais de uma sociedade 
plural, dinâmica, interativa e criativa. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Agregar a diversidade cultural de nosso 
país; 

 Incentivar o autoconhecimento por meio da 
arte em terapia; 

 Estimular a criatividade do ser; 

 Promover diálogos com as diversas áreas 
do saber; 

 Empoderar o arteterapeuta, enquanto 
profissional. 

ABORDAGENS TEMÁTICAS 
 
1) Arteterapia e ciência 

 
Comprovação dos benefícios das expressões 

artísticas no processo arteterapêutico para o 
bem-estar do indivíduo, numa perspectiva 
integrativa, ou seja, o equilíbrio entre corpo, 
mente e espírito. 
 

 Neurociência 

 Psicopatologia / Transtornos psiquiátricos 
(DSM 5): 

 Espectro da Esquizofrenia e outros 
Transtornos Psicóticos; 

 Transtorno Bipolar; 

 Transtornos Depressivos; 

 Transtornos de Ansiedade; 

 Transtornos Obsessivo-Compulsivo; 

 Trauma e Transtornos relacionados ao      
Estresse; 

 Transtornos Dissociativos; 

 Disforia de Gênero; 

 Transtornos Neurocognitivos; 

 Transtornos de Personalidade (como 
Paranóide e Boderline); 

 Transtornos relacionados a Substâncias 
e Adição; 

 Transtornos do Neurodesenvolvimento 
(Transtornos do Espectro Autis-
ta: Transtorno Desintegrativo da Infância 
e as Síndromes de Asperger e 
Rett); Transtorno de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade (TDAH); Transtor-
nos Motores; Transtornos Específicos 
da Aprendizagem; 

 Síndrome de Down 

 Outros Transtornos Mentais 
 

 Gerontologia 
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2) Arteterapia e diversidade 
 
Reflexões da relação, da interação, do 
intercâmbio, da partilha e da ruptura do 
isolamento entre grupos sociais, partindo do 
reconhecimento da diversidade como valor que 
promove a autêntica igualdade de oportunidades, 
na interação cognitiva e afetiva, entre pessoas de 
diferentes culturas e contextos. 
 

 A interculturalidade na Arteterapia  

 Inclusão Social 

 Espiritualidade 

 Mitologia 

 Sexualidade 
 

 Educação 

 Empresa 
 
3) Arteterapia: uma profissão  
 
Apresentação de diferentes formas de 
protagonismo para a autonomia e 
desenvolvimento do profissional na Arteterapia. 
 

 Identidade pessoal  

 Identidade do arteterapeuta  

 Ética do arteterapeuta  

 Desafio da profissão 

 Associação Baiana de Arteterapia – 
ASBART 

 
 

Comissão Organizadora – 12º Congresso Brasileiro de Arteterapia 
 

ASBART 
 

Coordenação Geral  
Elisabete Silva Fernandes 

Maria Angélica Vicente Teixeira 
Tereza Pozzetti 

Comissão de Secretariado 
Elisabeth Fernandes 

Rosedy Palópoli 

 
Comissão de Divulgação 

Lilian Morais 
Bráulio Junior 

Comissão de Cultura 
Celeste Barreiro 

Pastoira C. Santos 
 
 

Comissão de Exposição 
Alba Sampaio 

Carmen Freaza 

Coordenação Acadêmica 
Priscila Peixinho 

Comissão de Receptivo 
Rosedy Palópoli 

 

 
Comissão Científica 

 

Bahia – ASBART 
Celeste Carneiro 
Lívia Mendonça 

Espírito Santo – ARTES 
Glícia Manso 

Luciana Silvestre Batista 
Goiás – ABCA 

Flora Elisa de Carvalho Fussi 
Minas Gerais – AMARTE 

Otília Rosângela da Silva de Souza 
Rogéria Rodrigues Figueiredo 

Paraná – APAT 
Cleonice Soares de Sales 

Rozemar  Candido 
Pernambuco – ARTE 

Andréa Graupen 
Edna Ferreira Lopes 

 

 
Rio Grande do Norte – ASPOART 

Márcia Bertelli Bittini 
Lúcia Maria de Fátima Carvalho 
Rio Grande do Sul – AATERGS 

Catia Usevicius Maia e 
Angélica Shigihara de Lima 

Rio Grande do Sul – ASBAT 
Graziela Ormezzano 

Rio de Janeiro – AARJ 
Ângela Philippini 

Ligia Diniz 
Santa Catarina – ACAT 

Edeltraud Fleischmann Nering 
Sonia Maria Bufarah Tommasi 

São Paulo – AATESP 
Leila Nazareth 
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PROGRAMAÇÃO 

 
13/10/16 
 
Credenciamentos e Minicursos 
 
 
Minicursos:  
 
1 -  Corpo Secreto: Técnicas Expressivas coligadas ao trabalho corporal – Irene Gaeta 
 
2 -  A Arteterapia delineando novos caminhos: facilitar a integração pessoal e familiar por  
     meio do Genograma – Flora Elisa Fussi 
 
3 -  Caminho da Arte: Construindo um envelhecimento saudável – Ângela Philipini 
 
4 -  Mandala e a Geometria Sagrada – Celeste Carneiro 
 
5 -  Arteterapia e Danças Circulares: Mitologia e Espiritualidade – Denise Nagem 
 
6 -  A ética do cuidado na Arteterapia – Sônia Tommasi e Edeltraud Nering 
 
7 -  Argila – Espelho da autoexpressão – Maria da Glória Cracco Bozza 
 
8 -  Arteterapia, corpo e símbolo – Lígia Diniz 
 
9 -  Mutismo seletivo: Terapia aliadas como forma de integração para diagnóstico e  
      tratamento – Elisa Neiva 
 
10 - Arteterapia no trabalho com grupos – Selma Ciornai 
 
11 - Imagem criativa da alma: SoulCollage® – Cristina Lopes 
 
12 - Olhar – Ver – Reparar: possibilidades de uso de materiais expressivos em diagnósticos  
       psiquiátricos – Tânia Mara Rossetto 
 
13 - O Mosaico na reconstrução do ser envelhecente – Deolinda Fabietti 
 
14 - O corpo em quatro dimensões – Andréa Graupen e Edna Ferreira Lopes 
 
15 - Psicologia analítica, Arteterapia e Mitologia criativa: indicações terapêuticas dos mitos  
       e sua utilização no trabalho arteterapêutico de base junguiana – Patrícia Pinna 
 
  
ATIVIDADE CULTURAL 
 
A NATUREZA INTEGRAL DO SER 
Kaká Werá 
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14/10/16 
 
ATIVIDADE CULTURAL 
 
ARTETERAPIA NO BRASIL: 30 ANOS DE CRIAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 
Angela Philippini e Selma Ciornai 
 
Mesas Temáticas 
 
MESA TEMÁTICA 1 – O ARQUÉTIPO DO HERÓI E A INTEGRAÇÃO DO SER 
Sônia Tommasi – O herói nos mitos gregos 
Lígia Diniz – Jornada do herói em busca da eternidade e do infinito 
Mediador: Carmen Freaza 
 
MESA TEMÁTICA 2  – EXPRESSÕES ARTÍSTICAS NO TRATAMENTO PSÍQUICO 
Aicil Franco – Importância das atividades expressivas nos processos terapêuticos 
Tânia Mattiello - A relação que se estabelece além dos materiais artísticos 
Simone Ganem - O Mito e a Poética da Sexualidade  
Mediador: Angélica Shigihara 
 
MESA TEMÁTICA 3 - DESAFIO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ARTETERAPEUTA 
Cristina Lopes  - A criatividade como alimento para atuação em Arteterapia. 
Andréa Graupen  - Éticas - circunscrevendo processos de cuidado 
Edna Lopes - Educação Continuada: reconstruções no cotidiano 
Mediador: Bárbara Guimarães 
 
MESA TEMÁTICA 4 - ARTETERAPIA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
Carla Maciel – Identidade de gênero na infância – reflexões contemporâneas 
Tuti Cabussú 
Angélica Shigihara de Lima – Ser Arteterapeuta, ser criativo 
Mediador: Bráulio Júnior 
 
MESA TEMÁTICA 5 - ARTETERAPIA E DIVERSIDADE I 
Fabiana  Pithon 
Janice Castelo Branco – Expressão Mítica do Inconsciente: Os Orixás 
Maria Rosa Furtado Alfena – O caminho de Avalon: simbologia e amplificação simbólica 
Mediador: Ana Cristina Lessa 
 
MESA TEMÁTICA 6 - ARTETERAPIA E O PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO 
Lidia Dantas - A Arte e o Psicoterapeuta na busca de si mesmo 
Deolinda Fabietti e Regina Chiesa – Mandala e corpo, um diálogo entre cores e formas na integração do ser 
Mediador: Angélica Vicente 
 
MESA  TEMÁTICA 7 - ARTETERAPIA E SAÚDE MENTAL 
Claudia Tosi – Saúde Mental entre signos e significantes: Construções Subjetivas pela Arteterapia em 
CAPS III 
Celeste Carneiro – UM  TOC  DE ARTE - Transtorno Obsessivo Compulsivo e Arteterapia 
Elia Cardoso – Depressão, Arteterapia e psicanálise 
Mediador: Gedalva Possídio 
 
MESA TEMÁTICA 8 - ARTETERAPIA, SAÚDE E EDUCAÇÃO 
André Peixinho – Significado da arte na evolução do ser 
Priscila Peixinho Fiorindo – Arteterapia: desenvolvendo a criatividade para o bem-estar do idoso 
Mediador: Mário Aleluia 
 
MESA TEMÁTICA 9 - ARTETERAPIA E ESPIRITUALIDADE 
Jessica Plácido 
Denise Nagem – Rito Mítico de Arte Almada 
Mônica Iaromila - O Encontro com o Mito Pessoal em Arteterapia 
Mediador: Rosedy Palópoli   
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MESA TEMÁTICA 10 -  INCLUSÃO DA ARTETERAPIA NA POLITICA NACIONAL DE PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DO SUS (PNPIC) 
Lairton Bueno Martins - 10 anos da POLITICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES, realizações e perspectivas. 
Alba Sony – 12 anos da Arteterapia no SUS/DF, que culminou com a Política Distrital de PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS em Saúde – PDPIS 
Mediador: Tereza Pozzetti 
 
MESA TEMÁTICA 11 - ARTETERAPIA E INCLUSÃO 
Livia Mendonça – JANELAS PARA O MUNDO: Arteterapia como possibilidade de ampliação de horizontes 
no mundo de interesses restritos do indivíduo com TEA (transtorno do espectro autista) 
Elisa Neiva – Marcas e Vozes do Silêncio - Mutismo Seletivo Diagnóstico do Prognóstico  
Angélica Shigihara – Altas habilidades/Superdotação e arteterapia: possibilidades de inclusão 
Mediador: Tacyara Valois 
 
MESA TEMÁTICA 12 – ARTETERAPIA – UMA PROFISSÃO 
Maitê Luz 
Otília Rosângela Souza 
Mediador: Denise Nagem 
 
MESA TEMÁTICA 13 - ÉTICA E ARTETERAPIA 
Sonia Tommasi  e Otília Rosângela Souza - Ética Profissional e Ética Psíquica 
Mediador: Lilian Morais 
 
MESA TEMÁTICA 14 - HUMANIZAÇÃO POR MEIO DA ARTE 
Maria Gloria Dittrich – A Arteterapia como caminho para Humanescer no cuidado à saúde de pessoas 
Karla Espíndola – ARTCISAP: Uma tecnologia social em Arteterapia 
Graça Sena – Maturidade & Arte 
Mediador: Alba Sampaio 
 
MESA TEMÁTICA 15 - ARTETERAPIA E DIVERSIDADE II 
Fabiana Geraldi – Arteterapia – Transpondo Muros Frente a uma Cidade Partida 
Marilda de Camargo – Arteterapia e Educação em tempos de crise  
Telma Romão – Integração da sombra na Arteterapia: abrindo um espaço amoroso para a diversidade 
Mediador: Fátima Prazeres 
 
OFICINAS 
 
EROS E PSIQUÊ: A MANDALA COMO CAMINHO PARA O AUTOCONHECIMENTO 
Vania Maria Clareto 
 
EXPRESSÕES POPULARES E CRENÇAS  
Joeliete Vitória de Matos 
 
A ROSA DA GRATIDÃO 
Larissa Fernanda Dittrich / Karla Simone / Aurea Mafra  
 
ABAYOMI – ORÁCULO SIMBÓLICO: OFICINA COM BONECAS AFRICANAS 
Divanilda Pereira da Silva 
 
CONEXÕES SENSÍVEIS - OFICINA DE ASSEMBLAGE 
Rosiara Cavalcanti 
 
OBALUAÊ - O CURADOR FERIDO 
Rosedy Palópoli 
 
MEMÓRIA AFETIVA: RESGATANDO A HISTÓRIA SÓCIOAFETIVA DO IDOSO 
Cristiane Matias / Luciana Machado dos Santos 
 
CAVIARDAGE NA ESCRITA: SUBTRAÇÃO QUE GERA UMA GESTALT 
Marilice Costi 
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O TERAPEUTA PRESO NA ARMADURA  
Elenrose Paesante 
 
CONTO DE FADAS CONTEMPORÂNEO: FROZEN / VALENTE  
Bete Rabelo 
 
ARQUÉTIPO DO FEMININO: AS MÁSCARAS DO TEMPO  
Fabiany Alves 
 
O NINHO COMO METÁFORA DO CUIDADO  
Maria de Fátima F. Caio / Maria Adélia Piquet G. Menezes 
 
AUTORRETRATO – O DESCONHECIDO QUE NOS HABITA  
Marcelo Adão 
 
RESSIGNIFICANDO NOSSAS MORTES E REESCREVENDO O LUTO DE FORMA CRIATIVA 
Ana Alice Francisquetti / Vera Rossetti 
 
SELFITERMAN - CUIDANDO DE MIM NA ARTETERAPIA 
Izaneia Fiterman   
 
O DIÁLOGO ENTRE ANIMA E  ANIMUS MEDIADO PELA ARTE PROJETIVA 
Carlos Cruz 
 
ARTETERAPIA E A ESCRITA DA ALMA:  INSPIRANDO  DIALOGOS DO CORAÇÃO E ACALMANDO 
TAGARELICES DA MENTE 
Mônica Guttmann 
  
TEMAS LIVRES  
 
A ORQUESTRA PSÍQUICA  
Marcia Victorio 
 
ARTETERAPIA NO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS TRANSEXUAIS  
Liliana L. Pedral Sampaio 
 
MOSAICO ARTETERAPÊUTICO COM PACIENTES ONCOLÓGICOS  
Regina Fiorezzi Chiesa  
 
EXPERIÊNCIAS CRIATIVAS E ESTRATÉGIAS DE  REDUÇÃO DE DANOS: INTERVENÇÕES 
ARTETERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO E CUIDADO A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS  
Fernanda Caldas Rabello de Oliveira 
 
ESCREVIVÊNCIAS FEMINISTAS NEGRAS: TRILHAS ARTETERAPÊUTICAS E PROCESSOS DE 
INDIVIDUAÇÃO 
Anni de Novaes Carneiro 
 
A IMAGEM QUE REVELA: O USO DA FOTOGRAFIA  COMO UM RECURSO ARTETERAPÊUTICO NO 
SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL 
Natalia V. Borba Liberal 
 
FORMAÇÃO PARA EDUCADORES E ALUNOS 
Marcieli do Amaral Santos 
 
METANÓIA E ARTETERAPIA – RUPTURA DO VASO DE BONSAI  
Rosâne Mello / Marcia Vasconcellos 
 
OS 5 ELEMENTOS E SUAS CORRELAÇÕES SIMBÓLICAS  
Tereza Kam Teng 
 
MUTISMO SELETIVO – UMA TERAPIA INACABADA 
Rosedy Polópoli 
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O EQUILIBRISTA. UM PERSONAGEM 
Mônica Valéria Iaromila 
 
BUQUÊS DE RESPOSTAS ESCONDIDAS: CUIDADOS TERAPÊUTICOS COM IDOSOS PORTADORES 
DE DISTÚRBIOS NEUROCOGNITIVOS  
Clarisse Cordeiro de Farias 
 
O TRABALHO DA ARTETERAPIA COM IDOSOS EM SAÚDE MENTAL  
Narajane Alves, / Raissa Bonfim Oliveira / Uelinton da Silva P. Filho  
 
O VOO DO TSHURÚ - ARTETERAPIA: UMA POSSIBILIDADE DE AUTOEXPRESSÃO NO UNIVERSO 
SURDO  
Divanilda Pereira da Silva 
 
O USO DA ARTE COMO RECURSO TERAPÊUTICO NO ENSINO SUPERIOR: A VISÃO DE ALUNOS DE 
GRADUAÇÃO  
Natalia Garcia Schinzari 
 
O LUGAR DO ARTETERAPEUTA NO INSTITUTO CHARLEMAGNE NA FRANÇA, PARA JOVENS 
DEFICIENTES MOTORES  
Zília Nazarian  
 
SIMPÓSIO 
 
ARTETERAPIA: ESSENCIAL NO CUIDADO DE CUIDADORES FAMILIARES  
Marilice Costi 
 
PAISAGEM PSÍQUICA: UMA TÉCNICA EXPRESSIVA  FUNDAMENTADA NA PSICOLOGIA ANALÍTICA  
Sandro J. S. Leite / Liliana Liviano Wahba 
 
ARTETERAPIA NA REABILITAÇÃO COGNITIVA 
Tânia Cristina Freire 
 
O ENCONTRO COM O MITO PESSOAL 
Mônica Valéria Iaromila 
 
Palestra – A ARTE DE CUIDAR: UM CAMINHO QUE ATRAVESSA O MATERNO 
Carla Maciel 
 
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 
 
15/10/2016             
 
ATIVIDADE CULTURAL 
 
PALESTRA – A CAPOEIRA E O PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO 
Carlos São Paulo 
 
SIMPÓSIO 
 
EXPERIÊNCIAS EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO SUS(PICS) 
Alba Sony / Flora Elisa Fussi / Maria Glória Ditrich 
 
ARTETERAPIA , CRIAÇÃO LITERÁRIA  E RESILIENCIA 
Mônica Guttmann 
 
O CANTAR E O RECRIAR MUSICAL COMO EXPERIÊNCIA CRIATIVA E SOCIAL DA TERCEIRA IDADE 
NO NCI  
Marcieli do Amaral Santos   
 
MULTICULTURALISMO E ARTETERAPIA 
Ângela Philippini / Graciela Ormezzano / Eliana Ribeiro 
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PARTICIPANDO DE UM PROCESSO DE ARTETERAPIA: UMA VIVÊNCIA SURPREENDENTE, 
GRATIFICANTE E TERAPÊUTICA PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE 
Oneide Regina Depret 
 
SER PROFESSOR E SER HUMANO: ARTETERAPIA COMO MEIO DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE 
VIDA DE PROFESSORES 
Carmen Lúcia Dalano 
 
ARTETERAPIA NAS HABILIDADES SOCIAIS NO PROCESSO DE INCLUSÃO NO MERCADO DE 
TRABALHO 
Antônia Nadriane Botelho  
 
PADRÕES ESTÉTICOS INTERNALIZADOS: PARALELOS ENTRE PSICOLOGIA E ESTÉTICA E A 
RELEVÂNCIA PARA A ARTETERAPIA 
Sandro Leite 
 
O QUE ROLA ENTRE AS ARTES PLÁSTICAS, O CINEMA  DE ANIMAÇÃO E A MÚSICA? - 
EXPERIÊNCIAS ARTETERAPÊUTICAS EM SAÚDE MENTAL ENVOLVENDO TRÊS LINGUAGENS 
ARTÍSTICAS 
Antônio Holanda / Maria Goretti / Maiana Albuquerque 
 
A MITOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO - UMA JORNADA COM MULHERES 
PORTADORAS DE CÂNCER DE MAMA  
Marise Acher 
 
REFLEXOS DA MENTE - POESIAS DO INCONSCIENTE 
Tacyara Valois 
 
MITOLOGIA COMPARADA E ARTETERAPIA - IDENTIFICANDO DONS E TALENTOS ATRAVÉS DO 
TRABALHO COM JOGOS ARTETERAPÊUTICOS 
Patrícia Pinna 
 
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ANALÍTICA NA ARTETERAPIA 
Irene Gaeta 
 
A VISÃO GERONTOLÓGICA DA ARTETERAPIA NA  DIVERSIDADE DA VELHICE 
Beltrina Côrte / Cristiane T. Pomeranz 
 
ARTETERAPIA CUIDANDO DO CUIDADOR 
Maria de Fátima F. Caio  /  Maria Adélia P. G. Menezes 
 
FRIDA KAHLO: SUPERAÇÃO PELA ARTE 
Beth Rabelo 
 
ARTETERAPIA NO CONTEXTO MULTIDISCIPLINAR  
Tereza Kam Teng at all 
 
SOULCOLLAGE® E QUALIDADE DE VIDA GRUPOS DE MÃES DE CRIANÇAS CARDIOPATAS  
Adriana Vieira 
 
METAMORFOSE – DA PUBERDADE À ADOLESCÊNCIA: CASO CLÍNICO COM UMA PRÉ-
ADOLESCENTE 
Pollyanna Pepeu 
 
SELFITERMAN – A ARTE NA TERAPIA DO SENTIR  
Izáneia Fiterman 
 
A ARTETERAPIA E A ÉTICA DO CUIDAR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL: DESCOBERTA, CONEXÃO E EMPODERAMENTO  
Cássia de Fátima Souza /  Rita Leolinda dos Anjos  / Taisa Belém Andrade 
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ARTE E EXPRESSIVIDADE: A EXPERIÊNCIA DE OFICINAS DE ARTETERAPIA EM DIVERSOS 
CONTEXTOS  
Carolina Carvalho Santos 
 
TEMAS LIVRES 
 
A PERCUSSÃO COMO ELEMENTO DE GRATIFICAÇÃO SENSORIAL NUM CASO DE MACROCEFALIA  
Zília Nazarian 
 
A CERÂMICA COMO INSTRUMENTO DA ARTETERAPIA: O IMPACTO DE PROJETOS  E AÇÕES 
SÓCIOCULTURAIS PARA MINIMIZAR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE EM COMUNIDADES 
Elainy M. Pereira 
 
ECOARTETERAPIA: SIGNIFICADO E INTERCONEXÃO ENTRE ARTE E NATUREZA  
Rita Leolinda / Cássia de Fátima Souza 
 
AUTORRETRATO DE UM ARTETERAPEUTA: O TRAUMA NA ORIGEM DO PROCESSO CRIATIVO  
Marcelo Adão dos Santos 
 
APRENDIZAGEM SOCIOEMOCIONAL E ARTETERAPIA: COMO CAPACITAR UMA COMUNIDADE 
EDUCATIVA 
Maria de Betânia Paes Norgren 
 
ARTETERAPIA NA REABILITAÇÃO DA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL  
Tania Cristina Freire 
 
CORES E SABORES: O ALIMENTO COMO MATERIALIDADE NO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO 
Bruna Estrella Lima 
 
QUEM É VOCÊ ALÉM DO QUE VOCÊ PENSA QUE É  
Norma Vicente 
 
GRUPO ARTETERAPÊUTICO: A ARTE COMO CAMINHO  
Elenrose Paesante 
 
A EMOÇÃO DE LIDAR E OS MATERIAIS EXPRESSOVOS NA PRÁTICA JUNGUIANA 
Cláudia Brasil 
 
PATCHWORK  E ARTETERAPIA:RETALHOS DA VIDA, UMA NOVA POSSIBILIDADE NA 
REABILITAÇÃO - um facilitador do resgate da autoestima em pacientes vítimas de AVE  
Marcia Gallo de Conti 
 
OS CONTOS DE ENSINAMENTO E SUA APLICAÇÃO NO PROCESSO TERAPÊUTICO 
Rozemar Maria Candido 
 
O SOL NA ESCURIDÃO DO MOMENTO: O DIFERENCIAL A ARTETERAPIA NA CLÍNICA 
PSIQUIÁTRICA 
Rogéria Rodrigues Figueiredo 
 
A ARTETERAPIA NO DESPERTAR DA BRANCA DE NEVE: RELATO DE UM PROCESSO 
ARTETERAPÊUTICO COM UMA CRIANÇA ENLUTADA  
Andrea Souza Coelho dos Santos 
 
A ARTETERAPIA COMO CAMINHO PARA SENSIBILIZAR, ACOLHER E APRENDER COM AS 
DIFERENÇAS  
Cássia de Fátima Souza / Rita Leolinda dos Anjos 
 
ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DE IDOSOS COM ALZHEIMER ATRAVÉS DA ARTE  
Juliana Ohy 
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OFICINAS 
 
CONTO E MITO NO PROCESSO PSÍQUICO 
Elizabete Cotta Mello e Marcia Bottini 
 
DOBRA, DESDOBRA, ENROLA, DESENROLA 
Regina Aparecida dos Santos / Vera Maria Rossetti Ferretti 
 
SEMENTE DE QUE EU SOU: O JOGO AFRICANO MANCALA PROPOSTO COMO UM JOGO 
COOPERATIVO E ARTETERAPÊUTICO PARA SE TRABALHAR DONS E TALENTOS 
Patrícia Pinna 
 
ÁRVORE SER... E SER QUEM SOU!  
Rozemar  Maria Candido 
 
JORNADA ARQUETÍPICA DOS QUATRO ELEMENTOS 
Joeliete Vitória de Matos e Aline Barreto 
 
ARTETERAPIA E PSICOPEDAGOGIA: A ARTE DE CRIAR E APRENDER  
Dilaina Santos 
 
O CORPO EM MOVIMENTO NA ARTETERAPIA  
Silvia Guertzenstein / Denisse Ramires 
 
VESTIDA DE SUA HISTÓRIA 
Luciana Pellegrini Baptista 
 
O AUTO DO BUMBA MEU BOI DO MARANHÃO  
André Lobão / Claudia Brasil 
 
UBUNTU - ALTERIDADE EM GRUPOS DE ARTETERAPIA 
Larissa Seixas 
 
ARTEFLORESCER – CULTIVANDO SEU JARDIM INTERIOR  
Naila Brasil / Eunice Gonçalves 
 
HISTÓRIAS NAS ENCRUZILHADAS: NARRATIVAS E INTERCULTURALIDADE NA PRÁTICA 
ARTETERAPÊUTICA 
Eliana Nunes Ribeiro 
 
COM A BÊNÇAO DOS ORIXÁS: ARTETERAPIA E MITOLOGIA AFRICANA  
Oneide Depret   
 
O TEATRO CONTRA CENA 
Paulo Antunes   
 
RABISCOS TERAPÊUTICOS 
Luci Vilanova 
 
ARTETERAPIA E MITOS: NO RESGATE DO ARQUÉTIPO DA MULHER SELVAGEM E DOS CICLOS 
LUNARES MENSTRUAIS DE VIDA – MORTE – VIDA 
Aline Barcelos 
 
MINOTAURO DOMINADO A INTEGRAÇÃO DA SOMBRA 
Sandra Rodrigues Ribeiro de Paula 
 
Palestra vivencial de encerramento 
SOMÁTICA DO SOM - UTILIZAÇÃO TERAPÊUTICA  DE  ESTÍMULOS SONOROS PARA  A 
REORGANIZAÇÃO SOMÁTICA E PSICOEMOCIONAL 
Susan Manjula Gumes 
 
FESTA DE ENCERRAMENTO
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MESA TEMÁTICA 04 - ARTETERAPIA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 
1 - SER ARTETERAPEUTA, SER CRIATIVO 

 
Angélica Shigihara de Lima

1
  

Resumo  
Compartilho neste trabalho a vivência com foco nos bloqueios e obstáculos no desenvolvimento da 
criatividade. Experiência que promove o despertar de novas possibilidades, trabalhando mecanismos de 
controle, ordem endurecida, crítica, crenças e emoções negativas, entre outros. A dinâmica dispara a 
potencialidade da intuição e propicia o confronto com aquelas emoções que cristalizam comportamentos e 
escolhas permitindo emergir a confiança e a fluidez. Uma proposta a partir de livros sobre o tema, mas que 
pode utilizar pequenos textos ou imagens. Um exercício que nasceu como proposta didática para o curso de 
formação de arteterapeutas e logo aplicado em outros grupos terapêuticos e atendimento individual. Uma 
ideia onde o tempo, a pressão externa, a percepção, a intuição e as emoções têm um papel fundamental 
para perceber onde estão nossas barreiras e superá-las. Como conseqüência, a criatividade crescendo no 
cotidiano e no ser profissional, na relação terapêutica, nas relações humanas e em nossas decisões, 
ressignificando saberes, descobertas e experiências de vida. Uma forma de experimentar e promover 
mudanças reais a partir de uma ―roda de livros‖.  
 
Palavras-chave: Formação. Arteterapeuta. Criatividade. 
 
Referências: 
 
CIORNAI, S. Percursos em arteterapia. São Paulo, Brasil: Ed. Summus, 2004. 
 
CSÍKSZENTMIHÁLYI, M. Flujo: La psicología de la experiencia óptima. Barcelona, España: Ed. Kairós, 

1990. 
 
KNELLER, G. F. Arte e ciência da criatividade. São Paulo, Brasil:  Ed. Ibrasa, 1973.  
 
ZINKER, Joseph. O processo Criativo em Gestal-terapia. São Paulo, Brasil: Ed. Summus, 2007. 
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1
Angélica Shigihara de Lima – Professora, artista plástica, arteterapeuta. Presidente da ATERGS. Conselheira de 

Honra da UBAAT. Co-coordenadora, professora e supervisora no Curso de formação no INFAPA. Comissão científica 
do 12º. Congresso Brasileiro de Arteterapia.  angeshigihara@yahoo.com.br 
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MESA TEMÁTICA 06 - ARTETERAPIA E O PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO 
 

2 - MANDALA E CORPO, UM DIÁLOGO ENTRE CORES E FORMAS NA INTEGRAÇAO DO SER 
 

Deolinda MCF Fabietti
1
 

Regina Fiorezzi Chiesa
2 

 

Resumo 
O objetivo desse trabalho foi unir diversas linguagens expressivas, usando a mandala e o corpo como 
suporte. Tivemos dezesseis encontros, com um grupo de três mulheres, com duas horas semanais de 
duração que foram guiados pelo ETC, de Lusebrink e pela Mandala e a Construção de Caminhos de Regina 
Chiesa. A partir da força da mandala e seu reflexo no corpo, as mulheres puderam  expressar suas 
sensações e seus sentimentos desvelando uma energia criativa até então desconhecida. As mandalas 
serviram de base para que a energia pudesse fluir no contato com as cores e as formas para a construção 
de caminhos. E a energia criativa ao conectar-se com o ritmo da nossa verdadeira natureza fortaleceu essa 
vivência trazendo a sensação de ―destinação‖, de seguir o fluxo natural. Preencher o corpo vazio revelou as 
infinitas possibilidades de um olhar que vai além dos arquétipos de beleza.  Perceberam a conexão 
psique/corpo como algo indissolúvel, ampliando o olhar para si e para o outro. Os encontros foram 
fotografados e a partir de uma reflexão escrita, puderam perceber seu crescimento interno. 
 
Palavras-chave: Mandala. Expressão corporal. Individuação. 
  
 
Referências: 
 
ARCURI, I.G., Memória Corporal, o simbolismo do corpo na trajetória da vida. Vetor Editora, S.P., 2004 
 
CHIESA, R.F.  Mandalas, construindo Caminhos: um processo arteterapêutico. R.J.: Wak Editora, 
2012. 
 
FABIETTI, D.M.C.F. Arteterapia e Envelhecimento. 2ª. Edição, S.P.: Casa do Psicólogo, 2005. 
 
LUSEBRINK,VB. Imagery and Visual Expression in Therapy. New Yok, USA: Plenum Press, 1990.  
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Deolinda MCF Fabietti - Graduada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1975), Mestre em 

Gerontologia PUC-SP (2002), Arteterapeuta. Formação em Dinâmica Energética do Psiquismo. Membro fundador e 
Diretora Gerente da AATESP, (gestão 2015/2016). Autora do livro Arteterapia e Envelhecimento, Casa do Psicólogo. 
http://lattes.cnpq.br/1118829470372302  deolinda.fabietti@terra.com.br 
 

2 
Regina Chiesa - Arte-educadora, Arteterapeuta, Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento – Mackenzie/2003. 

Especialização em Psico-oncologia e Formação em Dinâmica Energética do Psiquismo. Autora dos livros: O Diálogo 
com o Barro - o Encontro com o Criativo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004 e Mandalas -Construindo Caminhos: um 
Processo Arteterapêutico. Rio de Janeiro: Wak, 2012. Filiada à AATESP sob inscrição nº 022/1203   
Lattes: http://lattes.cnpq.br/ 9074548430099693      
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MESA TEMÁTICA 7 - ARTETERAPIA E SAÚDE MENTAL 
 

3 – SAÚDE MENTAL ENTRE SIGNOS E SIGNIFICANTES: CONSTRUÇÕES SUBJETIVAS PELA 
ARTETERAPIA EM CAPS III 

 

Claudia Tosi
1
 

Resumo 
Serão abordadas múltiplas experiências artísticas desenvolvidas no Centro de Atenção Psicossocial III em 
São Bernardo do Campo. Situações trazidas, ora em Atelier Aberto, com experiências espontâneas, cujos 
temas são trazidos pelos próprios pacientes seguindo o pensamento de Jung em ―O Eu e o Inconsciente‖ 
onde observa que conteúdos inconscientes podem ser ressignificados a partir da quebra de um processo 
mecanizado gerando novo equilíbrio, ora em um grupo de Arteterapia propriamente dito, onde um agente 
artístico disparador é utilizado para que elementos inconscientes manifestem-se no ―setting‖ e sejam 
organizados e, quando possível, transformados, considerando os signos e os conteúdos trazidos por cada 
individuo, ora ainda, em um espaço experimental extra instituição, constituído, sobretudo, a partir da 
convivência e idealizações de intervenções urbanas. Espaço de construções de atitudes e objetos pelas 
mãos dos pacientes, partindo do principio dos bons encontros, soma de afetos e de alegrias estimuladoras 
de potencialidades, evocado na ―Ética‖ de Spinoza. Temos assim, em diversificados momentos, a Arte, uma 
intervenção não-verbal como forma de dialogar com aquilo que a palavra e a razão são impotentes para 
transmitir, como estímulo do potencial criador do individuo, facilitadora, para que pensamentos, emoções e 
sentimentos possam ser reconhecidos como uma extensão de si, como estímulo para a transformação. 
 
Palavras-chave: Saúde Mental. Potencialidade. Arteterapia. 
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MESA TEMÁTICA 9 - ARTETERAPIA E ESPIRITUALIDADE  

 
4 - ARTETERAPIA E MITOLOGIA: Rito Mítico de Arte Almada 

Denise Nagem
1 

Resumo 
O presente tema tem por objetivo relatar a experiência de um grupo de estudos de atelier arteterapêutico, 
formado em sua maioria por arteterapeutas, realizado durante nove aulas-oficina no ano de 2013. O grupo 
de estudos denominado Techne atelier, utiliza um funcionamento ritualístico, para a partir do diálogo entre 
logos e aisthesis,  aprofundar estudos de tipologia junguiana mitológica e,  reunido em círculo, utilizar 
danças circulares e atividades expressivas plásticas de arteterapia, para construir objetos de poder míticos 
que adquirem a alma conceituada por James Hillman, num processo de criação estética que viabiliza a 
busca pela vida simbólica proposta por Carl Gustav Jung. 
 
Palavras-chave: Arteterapia. Rito. Mito. Carl Gustav Jung. James Hillman. 
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MESA TEMÁTICA 11 - ARTETERAPIA E INCLUSÃO 

 
5 - JANELAS PARA O MUNDO 

Arteterapia como possibilidade de ampliação de horizontes no mundo de interesses restritos do 
indivíduo com TEA (transtorno do espectro autista) 

 
                                                                                    Livia Siqueira Santos Mendonça

1
 

 
 
Resumo 
Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) referem-se a um grupo de transtornos caracterizados por um 
espectro compartilhado de prejuízos qualitativos na interação social, associados a comportamentos 
repetitivos e interesses restritos pronunciados. Este caso refere-se a um jovem autista de 25 anos, 
alfabetizado, com relato de agressividade, introspecção, inadaptação escolar e interesse obsessivo único 
centrado na gravação de Cds musicais. Objetivo: mostrar a Arteterapia como um caminho de expressão, 
desenvolvimento de criatividade e maximização de habilidades no universo de um jovem autista, ancorado 
no espaço limitado de um interesse único. Metodologia: sessões individuais semanais, em espaço 
arteterapêutico, durante 10 meses, onde primeiramente foi levado apenas o interesse trazido pelo cliente, 
que se intitulava de ―Herói apaixonado‖. Para fazer vínculo e despertar interesses, o elemento motivador foi 
a gravação de um Cd com seu nome e desenho de capa do ―herói‖. Surge um segundo interesse: o futebol. 
A cada sessão, uma modalidade expressiva foi levada para experimentação: pintura em tela, pintura de 
dedo, colagem, argila, desenhos, fotomontagem, bonecos, giz de cera, gesso, papietagem, mandalas, tendo 
o tema futebol como elemento motivador. Ele começa a trazer idéias e solicitações de atividades, que o 
levaram a descobertas e experimentação de possibilidades neste espaço lúdico e afetivo. Resultados 
obtidos: a Arteterapia demonstrou ser um processo terapêutico efetivo no trato com pacientes com TEA, 
pois promoveu um avanço na expansão de habilidades, melhoria no convívio familiar, ampliação do 
universo de interesses e principalmente retorno à escola e resolutividade quanto à agressividade e convívio 
social. 
 
 
Palavras-chave: Autismo. Arteterapia. Criatividade. 
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MESA TEMÁTICA 14 - HUMANIZAÇÃO POR MEIO DA ARTE 

6 - A ARTETERAPIA COMO CAMINHO PARA HUMANESCER NO CUIDADO À SAÚDE DE 
PESSOAS COM CÂNCER DE MAMA  

 

Maria Glória Dittrich
1
 

 

Resumo 
A pesquisa teórico-prática compreende a arteterapia como caminho terapêutico para humanescer no 
cuidado à saúde. Humanescer implica processo de saber cuidar do humano numa perspectiva integral e 
multidimensional, na arteterapia. A abordagem é fenomenológica. O referencial centra-se em Frankl e na 
Teoria Corpo-criante de Dittrich.  O cuidado à saúde retoma suas raízes ontológicas na dinâmica da vida. A 
vida é Gênese permanente, sagrada, pois na dimensão do humano, sustenta a dynamis do processo de 
cuidar, que se manifesta como energia, que estrutura a base para sentir, pensar, agir e conviver. Na 
arteterapia essa energia vital penetra e estrutura os vários elementos de toda a constituição físicobiológica, 
psicossocial, espiritual e ecológica da corporeidade humana. Nos processos arteterapêuticos o ser humano 
é capaz de se auto-organizar nas inter-relações de sua criatividade na arte. O público alvo foi pessoas com 
câncer de mama no Projeto de Extensão Mãos de Vida, da UNIVALI, Itajaí-SC, semanalmente. A coleta 
realizou-se com práticas arteterapêuticas dentro da tecnologia social CiTranSI. Os resultados mostraram 
que o humanescer na arteterapia implica dialogar com saberes diversos, na proximidade solidária entre 
pessoas à descoberta de um novo sentido existencial.  
 
Palavras-chave: Arteterapia. Humanescer. Cuidado. Ser humano. 
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MESA TEMÁTICA 14 - HUMANIZAÇÃO POR MEIO DA ARTE 

7 - ARTCISAP: UMA TECNOLOGIA SOCIAL EM ARTETERAPIA 
 

Karla Simone da Silva Espíndola
1
 

 
 
RESUMO 
ARTCISAP: Uma tecnologia social em arteterapia é uma pesquisa teórico-prática, qualitativa que objetivou 
criar uma tecnologia social em Arteterapia para o cuidado integral à saúde de pessoas com câncer de 
mama, na forma de um Protocolo Metodológico em Arteterapia, com abordagem transdisciplinar, chamado: 
ArTCISaP. Ele é o resultado de uma pesquisa intitulada, A percepção da mulher mastectomizada sobre a 
arteterapia no cuidado à saúde integral, que objetivava compreender a percepção da mulher 
mastectomizada sobre a arteterapia no cuidado à saúde integral; desenvolvida no curso de Mestrado em 
Saúde e Gestão do Trabalho da UNIVALI. Ocorreu na Unidade de Saúde Familiar e Comunitária da 
UNIVALI, em Itajaí/SC, dentro do Projeto Mãos de Vida que visa humanizar o atendimento de pessoas com 
câncer de mama. A pesquisa foi fundamentada na fenomenologia existencialista em Frankl, na psicologia 
analítica em Jung e na teoria da autopoiése em Maturana. As participantes da pesquisa foram duas 
mulheres mastectomizadas, escolhidas pelos prontuários médicos. A prática realizou-se com estudo de 
caso, dentro da hermenêutica fenomenológica, através de 20 oficinas arteterapêuticas. Este protocolo 
estrutura-se com cinco momentos dinâmicos e interligados: Cuidando do ambiente, Acolhimento do ser, 
Cuidando do Ser nas Vivências, Espaço e Movimento para a Saúde Integral e Acolhimento Amoroso de 
Despedida. Os resultados mostraram que o ArTCISaP possibilita por meio da criatividade o 
desenvolvimento do autoconhecimento, da autonomia, a organização da autoimagem, elevação da 
autoestima, a autoafirmação, a descoberta de sentido para a vida e mudanças que levam a uma maior 
qualidade de vida e bem-estar.  
 
Palavras-chave: Arteterapia. Saúde Integral. Tecnologia Social em Saúde. 
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MESA TEMÁTICA 15 - ARTETERAPIA E DIVERSIDADE II 

 

8 - TRANSPONDO MUROS: UM COMPROMISSO ÉTICO, ESTÉTICO E POLÍTICO DA ARTE NA 
EMERGÊNCIA DO SUJEITO 

 
Fabiana Dantas Geraldi

1
 

 
Resumo 
Este trabalho tem como objetivo suscitar reflexões acerca da importância do exercício criativo no 
desenvolvimento emocional de crianças e jovens, moradores de comunidades, colocando em evidência os 
temas da violência e do preconceito, presentes significativamente em seus cotidianos. Vivemos em uma 
cidade partida pelo medo, preconceito, crenças, pelo nível social. Partida sobretudo pela intolerância ao 
diferente. As cisões enfraquecem as relações, fazendo com que o sujeito fique cada vez mais empobrecido 
dele mesmo. Nascemos inteiros, dançando ao som de uma melodia harmônica. A dança aos poucos 
transforma-se em um andar coxo, unilateral, proporcionando uma experiência massificada e 
homogeneizante, sem a riqueza dos contrastes e contrapontos que uma vida criativa pode oferecer. A 
experiência do processo em si fica desconectado da subjetividade humana. Os  homens afastam-se entre si 
e de tudo que produzem. A criatividade fica comprometida com  expectativas em relação ao resultado final, 
geralmente valorizado por uma estética externa. Neste trabalho pretendo discutir a importância de uma 
prática de valorização e reforço da identidade de crianças e jovens, moradores de comunidades marginais à 
sociedade. É um trabalho teórico ilustrado pela experiência da autora como coordenadora do Projeto Social 
Eu Sou. A cisão marcante ―asfalto-favela‖ cria um muro virtual, porém muito presente, que reforça o 
sentimento de invisibilidade e não-pertencimento dos moradores de comunidades. O recurso à arte pode 
representar uma forma eficaz de reforço da singularidade, superando o esvaziamento simbólico que se faz 
presente no lado excluído de uma cidade partida. Partindo desse pressuposto, será examinado o processo 
criativo desenvolvido na favela do Jacarezinho (RJ), e que culminou na instalação artística intitulada ―O 
Muro‖. 

 
Palavras-chave: Exclusão. Cuidado. Olhar. Arte. Criatividade. 
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TEMAS LIVRES 
 

9 – A ORQUESTRA PSÍQUICA  

Marcia Victorio
1 

 

Resumo  
As vibrações sonoras penetram nosso corpo e nossa mente, consciente e inconsciente, de modo que 
podemos dizer que somos integralmente preenchidos de sons e de ruídos nas suas mais diversas texturas 
e timbres. O princípio da ressonância estabelece que o que há dentro há fora e vice-versa, tal como no 
movimento entre luz e sombra. Dessa forma, pensar, por exemplo, que haverá relação entre os quatro 
elementos (água, terra, fogo e ar), as quatro funções psíquicas (pensamento, sentimento, intuição e 
sensação) e os quatro naipes de uma orquestra clássica (cordas, sopro de metal, sopro de madeira e 
percussão), apresenta-se como um estudo dos mais instigantes.  Com esta finalidade, discutir acerca das 
propriedades do som, no caso citado, do timbre dos instrumentos, irá auxiliar no entendimento de como a 
utilização da música no setting arteterapêutico pode funcionar como um suporte dos mais potentes para a 
emergência de conteúdos psíquicos que merecem ser trazidos à luz a fim de serem integrados e/ou 
transformados. Para isso, a revisão bibliográfica de autores como Byington, Bennett e Victorio sustentada 
por uma metodologia baseada fundamentalmente na observação participante, irá apoiar os achados 
resultantes das reflexões, ainda que sejam ponderações, apenas.  

 

Palavras-chave: Arteterapia. Funções psíquicas. Naipes da orquestra. 
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TEMAS LIVRES 
 

10 – A ARTETERAPIA NO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS TRANSEXUAIS 
 

 Liliana Lopes Pedral Sampaio
1
  

Resumo  
O presente trabalho é parte do que vem sendo realizado no atendimento com Arteterapia voltado às 
pessoas transexuais. Até o momento este trabalho contribuiu para certificar as potencialidades da 
Arteterapia, fazendo brotar de cada indivíduo o que lhe é mais precioso e verdadeiro, sem promover 
julgamentos estéticos normativos, favorecendo o desenvolvimento emocional, promovendo maior 
independência das críticas e olhares que uma sociedade pautada no binarismo de gênero, costuma 
direcionar às pessoas transexuais. As pessoas envolvidas tornaram-se mais responsáveis e autônomas em 
suas criações ampliando o autoconhecimento, incentivando a cada encontro novas falas, expressões e 
possibilidade de novos olhares e formas de subjetivação. Além da argila foram valorizadas as expressões 
plásticas nas suas diversas modalidades de materiais, a escrita, a fala, e a expressão corporal, incluindo 
exercícios de respiração e relaxamento.  
 
Palavras-chave: Transexualidade. Gênero. Binarismo.  
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TEMAS LIVRES 
 

11 – EXPERIÊNCIAS CRIATIVAS E ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS: INTERVENÇÕES 
ARTETERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO E CUIDADO A USUÁRIXS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

 
Fernanda Caldas Rabelo de Oliveira
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Resumo 
No cotidiano de uma instituição, o cuidado em saúde mental se tece com muitos fios, tendo a arte, o vínculo 
e o afeto como condutores de um modo de cuidado. Esse espaço também propõe experimentações e 
expansões de novas práticas no campo da atenção e cuidado a pessoas que fazem uso prejudicial de 
álcool e/ou outras drogas, através de processos criativos arteterapêuticos e estratégias de Redução de 
Danos. Buscamos possibilitar modos de vida não aprisionantes, ou seja, trilhar o sentido contrário à 
privação da própria vida, que a relação com alguma substância pode provocar e que alguns modelos de 
tratamento acabam reforçando. Movido por essas aberturas, este relato de experiência da Oficina de 
Redução de Danos tem como estímulo propagar práticas que têm acontecido no campo da arteterapia e 
adicção. Através do referencial desses dois campos teórico-práticos, a oficina acontece semanalmente e 
tem duração de 1h com um grupo de adultos de ambos os sexos. Utiliza-se como proposta a via da arte 
como mediadora de expressões subjetivas e a redução de danos como estratégia de cuidado no uso de 
substâncias psicoativas. Essa oficina - que tem sido um espaço em constante (des)construção - pretende 
possibilitar processos de autonomia, de resgate e encontro com a criatividade de cada um, buscando 
protagonistas de si, de suas escolhas, dos efeitos que queiram sentir e daqueles que não se quer mais. A 
redução de danos se constrói a partir de protagonismos, assim como a arteterapia, por acreditar que outros 
modos criativos de vida são possíveis. 
 
Palavras-chave: Redução de danos. Cuidado. Arteterapia. 
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12 – A IMAGEM QUE REVELA: O USO DA FOTOGRAFIA COMO UM RECURSO ARTETERAPÊUTICO 
NO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL 

 
Natália Vasconcellos Borba Liberal

1
 
 

Resumo 
A fotografia, que em sua origem se restringia a mimetizar o real no sentido de capturá-lo, já não depende 
dessa obrigação documental. Embora se discuta atualmente a banalização da mesma como uma espécie 
de substituto da própria experiência real, a linguagem fotográfica nunca foi tão ampla e fronteiriça com 
outras linguagens mais subjetivas. Uma das aproximações possíveis é concebê-la como instrumento 
arteterapêutico. Sendo assim, este trabalho propõe o relato de uma experiência com usuários de um serviço 
de Saúde Mental, no Recife, diagnosticados com neurores graves e/ou dependência química. A oficina 
ocorreu semanalmente, por aproximadamente 5 anos, com duração de 1h30, com um grupo aberto de 
adultos. Com o objetivo de através do ato fotográfico e/ou da imagem revelada adentrar a temas como auto-
imagem; ressignificação; reconstrução das histórias pessoais. Ter a possibilidade de olhar as imagens 
internas e externas presentes na trajetória de vida, e poder desvelar as que por ventura estavam 
encobertas. Além de ter a máquina fotográfica como instrumento de comunicação e empoderamento no 
espaço urbano, de se ver pertencente e pertencendo às ruas.  
 
Palavras-chave: Arteterapia. Fotografia. Autoimagem. 
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13 – FORMAÇÃO PARA EDUCADORES DE ALUNOS COM TEA: EXPLORAÇÃO SENSORIAL DE 
ATIVIDADES DE ARTE 

 
Marcieli Cristine do Amaral Santos

1 

 
 

Resumo 
Introdução e Objetivo: Este trabalho pretende mostrar parcialmente o estudo do processo de formação em 
serviço de um grupo de educadores que atua com alunos com Transtorno do Espectro Autista - TEA – nível 
moderado e severo –, com foco em práticas artísticas, utilizando materiais que possibilitam a exploração 
sensorial. Fizemos um paralelo da abordagem utilizada no Mestrado - teoria histórico-cultural de Vygotsky, 
com a Arteterapia. O objetivo foi promover um processo de ação-reflexão-ação dos educadores, com as 
novas vivências dos materiais utilizados, no intuito de examinar, discutir, analisar e reavaliar como foi o seu 
processo de interação, e também promover a aproximação e o engajamento na atividade dos alunos com 
TEA que apresentavam significativas limitações e pouco interesse nas propostas pedagógicas. Método: 
Estudo de natureza qualitativa, uma pesquisa-ação, e foi desenvolvida na Vida - Escola Integrada de 
Educação Especial em SP, entre fevereiro e novembro de 2014. Aconteceu em atuação sistemática de 
oficinas, tanto em grupo como individual. Primeiramente aplicadas com nove profissionais da área da 
educação. Posteriormente estes mesmos educadores atuaram com quinze crianças e adolescentes, de 
ambos os sexos com TEA - nível moderado e severo. Resultados: Evidências da apropriação de 
repertórios novos e da sensibilização dos educadores nas oficinas, além da transposição e repercussão das 
vivências na sua prática com os alunos. Conclusão: Percebi o quanto os educadores necessitavam de uma 
rede de apoio, orientação externa in loco de profissionais especializados em TEA, pois há momentos em 
que não sabem como proceder, quais materiais e atividades aplicar com os alunos mais comprometidos. 
 
Palavras-chave: Oficinas de arte. Formação de professores. Transtorno autístico. 
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14 – METANÓIA E ARTETERAPIA – A RUPTURA DO VASO DE BONSAI 
 

Rosâne Mello
1
 

 Marcia Santos Lima de Vasconcellos
2 

 
Resumo 
O processo conhecido como metanóia ocorre aproximadamente entre os 40 e 50 anos, ocasiona a 
percepção de que metade da vida já passou e sente-se a necessidade de mudanças no foco que se dá à 
vida, passa-se a olhar mais para dentro de si mesmo. O estudo teve como objetivo pesquisar o conceito de 
metanóia, tendo como pressuposto a teoria analítica de Carl Gustav Jung, ilustrando com alguns aspectos 
do processo arteterapêutico de uma mulher que vivenciou esta etapa. A metodologia utilizada foi a revisão 
bibliográfica com um breve estudo de caso do processo arteterapêutico de uma mulher de 46 anos a partir 
do surgimento insidioso de um transtorno de ansiedade generalizada, que se manifestou de forma clara a 
partir de uma violência sofrida em seu ambiente de trabalho. O período de acompanhamento da cliente 
durou cerca de dois anos. Utilizou-se variadas técnicas expressivas e a paciente identificou-se em especial 
com o Soulcollage®. Através do processo arteterapêutico foi possível observar o surgimento de temas como 
Eva, Lilith, a transformação, a anistia pessoal e a busca do feminino individualizado. Após o 
aprofundamento no que diz respeito ao objeto do estudo, chegou-se a conclusão que ao longo da metanóia, 
a arteterapia facilita a passagem por tal crise, pois permite não somente o acesso às questões do 
inconsciente, como também otimiza o processo de libertação da energia psíquica, antes formatado como 
um bonsai. Destaca-se que o processo arteterapêutico possibilita o surgimento dos símbolos, sua 
amplificação, sendo um poderoso instrumento terapêutico na metanóia. 

 
Palavras-chave: Arteterapia. Metanóia. Crise de meia idade. 
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15 – MUTISMO SELETIVO – UMA TERAPIA INACABADA... 
                                    Rosedy Palópoli

1
 

 
Resumo 
Definição: Mutismo Seletivo: Ansiedade infantil caracterizada pela incapacidade da criança falar diante de 
determinados contextos sociais selecionados, exemplo: escola. Estudos apontam que 90%  delas sofram de 
fobia social  ou ansiedade. Apresento, neste estudo, uma criança, cinco anos, sexo masculino, tímido e 
ansioso que não falava com adultos, exceto pais, avós e babá. Demonstrando uma relação simbiótica com 
a mãe, aos três anos de idade começou a selecionar as pessoas com as quais dialogava, ocasião do 
nascimento do irmão.  Sem o devido diagnóstico, falta de conhecimento dos pais, agitação e mudez, por 
parte da criança, a escola o encaminhou para tratamento terapêutico. Através dos recursos da Arteterapia, 
objetivei um trabalho baseado nas possibilidades apresentadas. Sensibilização, relaxamento, pinturas, 
desenhos, cenários, teatros e jogos, foram importantes na criação do vínculo, mesmo sem a verbalização. 
Ressalto a repulsa por massa de modelar, tinta, argila e areia, características comumente apresentadas por 
crianças com Mutismo. ―Escutá-lo‖ através das produções, possibilitou vir à tona seus  medos e ansiedades. 
A expectativa da verbalização não estava em primeiro plano, uma vez que o processo arteterapêutico 
possibilitou seu acesso ao inconsciente, de forma lúdica e criativa.  Intensifiquei com os pais a necessidade 
de um trabalho multidisciplinar com  avaliação diagnóstica de um psiquiatra/psicólogo. Após três meses o  
processo criança/família, foi finalizado pelos pais, na busca de novas possibilidades para verbalização da 
criança. 
 
Palavras-chave:  Arteterapia. Mutismo seletivo. Ansiedade social. 
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16 – O VOO DO TSHURÚ - ARTETERAPIA: UMA POSSIBILIDADE DE AUTOEXPRESSÃO NO 
UNIVERSO SURDO 

 
Divanilda Pereira da Silva

1
 

 
 
Resumo 
Este trabalho, requisito parcial para obtenção do certificado do curso de Pós-graduação em Arteterapia 
Junguiana, oferecido pelo IJBA chancela com a Faculdade Bahiana de Medicina. Teve como base de 
pesquisa a Psicologia Analítica de Jung, Arteterapia e Criatividade, Estudos sobre o Universo Surdo Infantil, 
Psicopatologia e o Estatuto da Criança e do Adolescente. OBJETIVO: Mostrar a Arteterapia como 
possibilidade de expressão e comunicação de uma criança surda com Tricotilomania (ato de arrancar pêlos 
dos olhos, sobrancelhas e cabelos), dificuldades de adaptação ao mundo dos ouvintes, em processo de 
alfabetização na Língua Brasileira de Sinais – Libras. METODOLOGIA: A utilização dos recursos 
arteterapêuticos: o desenho, a pintura, a modelagem, jogos dramáticos e a manipulação de miniaturas de 
casinha, brinquedos diversos, fantoches e bonecas africanas Abayomis estiveram intimamente ligados à 
linguagem lúdica necessária para se aproximar do mundo de silêncios e fantasias da criança surda. 
RESULTADOS OBTIDOS: Através da utilização de diversos recursos da Arteterapia foi possível materializar 
questões obscuras da criança surda atendida que, a partir da confiança e segurança de estar num ―Espaço 
Sagrado‖ e sigiloso nas sessões de Arteterapia, foi possível visualizar em suas produções a suspeita de 
abuso sexual, negligência e sofrimento, o que resultou em tomada de providências cabíveis e legais frente à 
problemática encontrada. CONCLUSÃO: A Arteterapia apresentou-se como um instrumento catalisador 
oferecendo respostas às hipóteses levantadas, agindo como veículo transformador de comportamento e 
possível contribuição para a cura da criança atendida.   
 
Palavras-chave: Arteterapia. Criança surda. Espaço Sagrado. Abuso sexual. Cura. 
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17 – O CANTAR, RECRIAR E O COMPOR MUSICAL COMO EXPERIÊNCIA CRIATIVA E SOCIAL DA 

TERCEIRA IDADE NO NCI 
 

Marcieli Cristine do Amaral Santos
1
  

 
Resumo 
Introdução e Objetivo: O Núcleo de Convivência dos Idosos - NCI é um serviço de proteção social, 
convivência e fortalecimento de vínculos para a terceira idade em situação de vulnerabilidade e risco 
pessoal e social. Como sabemos que alguns aspectos da vida social são afetados durante a terceira idade, 
escolhemos a linguagem musical, especificamente o canto para nortear no trabalho de arteterapia, pois a 
música promove o restabelecimento da sociabilidade pela experiência criativa comunitária. O objetivo deste 
trabalho foi promover a valorização pessoal e autoestima; desenvolver a expressividade, criatividade, 
iniciativa, autonomia, atenção e a concentração; planejar; organizar; solucionar problemas; proporcionar 
uma interação social com o grupo. Método: A observação realizou-se no NCI Edith Azevedo Marques, em 
São Paulo, com o grupo de Arteterapia da terceira idade, com participantes entre 58 e 87 anos, a maioria 
mulheres. Aconteceu entre os meses de junho a outubro de 2016, totalizando 12 encontros, de 1h30 
minutos de duração, quinzenalmente. Utilizamos como recurso a música em grupo, especificamente o 
canto, com encontros quinzenais de 1h30 minutos de duração. Dentre as experiências musicais: improvisar, 
re-criar (ou executar), compor e escutar, escolhemos trabalhar a re-criação e a composição, as quais há 
execução de músicas vocais, criação de paródias de músicas por eles escolhidas e acompanhamento de 
instrumentos de percussão. Resultado: Dividimos a turma da terceira idade em três grupos e cada grupo 
criou uma paródia, totalizando 3 músicas. No processo de criação a terceira idade desenvolveu a 
criatividade, autonomia, organização, planejamento, solução de problemas, autoestima, concentração e a 
interação do grupo. Fizemos apresentação na comemoração do Dia do Idoso e também faremos em Casa 
de Repouso de idosos. 
 
Palavras-chave: Terceira Idade. Cantar. Re-criação. Composição. Paródia.  
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18 – ARTETERAPIA NAS HABILIDADES SOCIAIS NO PROCESSO DE INCLUSÃO  
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Resumo 
Esta pesquisa fora desenvolvida no Aprimoramento de 2015, do setor de Arte-reabilitação da AACD-SP, na 
qual teve como objetivo verificar as contribuições de uma intervenção arteterapêutica no desenvolvimento 
das Habilidades Sociais (HS) de pessoas com deficiência física em processo de inserção no mercado de 
trabalho, que segundo Del Prette é um conjunto de desempenho que o individuo apresenta diante de suas 
relações interpessoais. Participaram 10 indivíduos entre 17 e 36 anos, divididos em intervenção e controle. 
Para a avaliação quantitativa, aplicado o Inventário de Habilidades Sociais e análise qualitativa do desenho 
da pessoa na chuva. A intervenção foi realizada com atividades de Arteterapia, definida como uma prática 
terapêutica transdisciplinar, podendo ser utilizada em diversos contextos como a educação e a saúde, 
trabalhando com o resgate da integralidade humana, autoconhecimento e transformação pessoal, 
autonomia criativa e desenvolvimento da comunicação. Através da vivência em grupo, em um processo de 
Arteterapia é possível reconhecer aspectos positivos e negativos, tanto seu quanto do outro, trocar 
impressões e soluções de forma cooperativa. Aprende-se a lidar, respeitar e ser mais tolerante com as 
diferenças existentes nas relações. Como resultado, verificou-se evolução do grupo de intervenção na 
Conversação e Desenvoltura Social quando comparado com ele mesmo e não foram verificadas diferenças 
estatísticas entre grupos. Conclui-se que a Arteterapia é abordagem eficaz no desenvolvimento das HS, 
principalmente, na possibilidade de trabalhar aspectos sociais como a conversação e interação de grupo. 
 
Palavras-chave: Terapia pela arte. Habilidades sociais. Orientação vocacional. 
 
Referências: 
ANDRADE, L. Q. Terapias Expressivas. São Paulo: Vetor, 2000. 

 
DEL PRETTE, Z.A.P., DEL PRETTE, A. Habilidades sociais: intervenções efetivas em grupo. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2011. 
 
URRUTIGARAY, M. C.  Arteterapia: a Transformação Pessoal Pelas Imagens.   Rio de Janeiro: WAK, 2011. 

 
VALLADARES, ACA.  A arteterapia e a reabilitação psicossocial das pessoas em sofrimento psíquico. In: 

VALLADARES, ACA. (Org.) Arteterapia no novo paradigma de atenção em saúde mental. São Paulo: Vetor, 

2004.  
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19 – ARTETERAPIA: ESSENCIAL NO CUIDADO DE CUIDADORES FAMILIARES 

 
Marilice Costi

1 

 
RESUMO 
Objetivo: Demonstrar a importância da Arteterapia no acolhimento e suporte de familiares cuidadores. 
Embasamento Teórico: O autocuidado é necessário a todas as pessoas, especialmente àquelas que 
cuidam de alguém. Familiares cuidadores são muito exigidos. A mulher é ―treinada‖ a cuidar e isso é 
secular. Dividida entre múltiplas tarefas ela se sobrecarrega física e mentalmente; a vida profissional é 
dificultada, relacionamentos afetivos reduzidos/não existem, lazer nenhum. Abandonadas, perdem o 
emprego, morrem antes de envelhecer. Sem autocuidado, o estresse se estabelece. Agregadora de afetos 
por natureza, cuidar delas é cuidar de muitos, é dar saúde à família. Com acolhimento e suporte 
arteterapêutico, elas se estruturam e cuidam melhor. Metodologia: Demonstrar os recursos 
arteterapêuticos utilizados que facilitaram o cuidado dessas cuidadoras, o acolhimento e resultado (alta) que 
favoreceram decisões pessoais. Resultados: A Arteterapia libertou sentimentos, produziu insigths, auxiliou 
suas ações permitindo tempo para si e aumento da autoestima. Conclusão: Cuidadores familiares podem 
se beneficiar da Arteterapia, e provavelmente haverá menos despesas no SUS. Daí a importância da 
Arteterapia nas Práticas Integrativas no País.  
 
Palavras-chave:  Cuidadores familiares. Família. Cuidadores. Arteterapia. Cuidado. 
 
Referências: 
 
COSTI, Marilice. Como controlar os lobos? Proteção para nossos filhos com problemas mentais. Porto 
Alegre: AGE, 2002.  
 
ROSA, Lucia. Transtorno mental e o cuidado na família. São Paulo: Cortez, 2008.  
 
TAYLOR, Shelley. Laços Vitais: A biologia dos relacionamentos. Depoimentos de familiares. O Cuidador. 
Porto Alegre: Sana Arte, 2008-2015.  
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Marilice Costi – Arteterapeuta, mestre em Arquitetura, artista plástica, escritora premiada, editora e capista (40 

edições, revista O Cuidador online). Dirige Sana Arte e Movimento Pró-Vida Assistida. 
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20 – PAISAGEM PSÍQUICA: UMA TÉCNICA EXPRESSIVA COM FUNDAMENTAÇÃO NA PSICOLOGIA 

ANALÍTICA E NO MÉTODO DE IMAGINAÇÃO ATIVA DE C. G. JUNG 

Sandro J. S. Leite
1
 

Liliana Liviano Wahba
2
 

Resumo 
O presente estudo apresenta uma técnica expressiva denominada ―Paisagem psíquica‖, com referência 
teórica da psicologia analítica e ênfase no aspecto criativo despertado pelo desenvolvimento da imaginação 
ativa de C. G. Jung. O legado da utilização de recursos expressivos que o método de imaginação ativa 
fundamenta se baseia na possibilidade de a pessoa poder se expressar de diversas maneiras, como por 
meio da pintura. A aplicação da técnica se processou a partir de um estudo piloto e os resultados foram 
analisados levando-se em consideração as associações que os próprios participantes realizaram de suas 
produções plásticas, principalmente porque as configurações plásticas produzidas têm como característica 
a qualidade de serem abstratas, o que convida a uma participação ativa por parte de quem as produziu. As 
produções abstratas se mostraram importantes veículos na transposição de conteúdos inconscientes que 
puderam ser acionados por meio dos recursos expressivos. Os resultados obtidos a partir dos dois casos 
analisados aliam-se às pesquisas que creditam às técnicas expressivas um importante papel no 
estabelecimento de um campo de pesquisa para estudar seu funcionamento e efetividade. Como 
especificidades da técnica destacam-se: 1) efetividade no acionamento do inconsciente; 2) esse 
acionamento é facilitado pelo modo como a técnica funciona, ou seja, prioriza-se a expressão espontânea e 
o não controle sobre a produção final e, 3) a necessidade de ser utilizada dentro de um ambiente seguro e 
por profissional capacitado para lidar com as demandas do inconsciente e hábil na construção simbólica do 
percurso de uma subjetividade. 
 
Palavras-chave: Paisagem psíquica. Técnica expressiva. Psicologia analítica. 
 
 
Referências: 
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Approaches to Music, Architecture, Literature, Film and Painting. New York: Routledge, 2008. 
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21 – ARTETERAPIA NA REABILITAÇÃO COGNITIVA 

 
Tania Cristina Freire

1 

 
 
Resumo 
A Arte Reabilitação vem se afirmando como um caminho de trabalho em conjunto com a equipe de 
reabilitadores. Espaços e confiança são conquistados e a equipe mostra compreender esta terapia não só 
como sua parte integrante, mas como componente do processo de Reabilitação, trabalhado numa visão 
holística. Cada paciente que chega a um centro de reabilitação é uma nova provocação e tem-se a 
percepção dos desafios que nos esperam. As lesões podem ser parecidas, porém as sequelas diferentes. 
Entender o paciente e a sequela que traz consigo bem como criar estratégias para a reabilitação eficaz são 
tarefas diárias. A trajetória do arteterapeuta que segue o caminho da reabilitação está ligada ao estudo da 
Neuropsicologia. Entender o processamento das funções cognitivas é fundamental à prática deste 
profissional, pois favorece a compreensão da história do indivíduo e de suas formas de sentir e estar no 
mundo. Realizou-se neste trabalho a revisão da literatura descrevendo os déficits cognitivos estudados nas 
artes em pacientes artistas e não artistas com lesão cerebral. As principais funções cognitivas utilizadas no 
fazer artístico, como a visuoconstrução e a visuopercepção e suas relações na reabilitação cognitiva, a 
exemplo do modelo do continuum das terapias expressivas (ETC) utilizado por Lusebrink. Para além da 
teoria apresenta-se os aspectos práticos utilizados no atendimento do paciente com Lesão Encefálica 
Adquirida dentro do centro de reabilitação e suas evoluções em atendimentos, demonstrando a Arte ser 
caminho não apenas para a compensação de um déficit apresentado, mas também para a descoberta de 
novos caminhos. 
 
Palavras-chave: Terapia pela Arte. Neuropsicologia. Reabilitação Cognitiva. Lesão Encefálica Adquirida. 
 
 
Referências: 
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Reabilitação: um caminho inovador na área da Arteterapia. Rio de Janeiro: WAK Editora, 2016. 
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22 – O QUE ROLA ENTRE AS ARTES PLÁSTICAS, O CINEMA DE ANIMAÇÃO E A MÚSICA? 

EXPERIÊNCIAS ARTETERAPÊUTICAS EM SAÚDE MENTAL ENVOLVENDO TRÊS LINGUAGENS ARTÍSTICAS 

 
Antônio de Hollanda Aquino

1 

Maria Goretti de Souza Ferreira
2
 

Mariana de Amorim Albuquerque
3
 

 
Resumo 
A proposta tem como objetivo compartilhar experiências profissionais em Arteterapia envolvendo três 
linguagens artísticas (artes plásticas, cinema de animação e música) na área da saúde mental, em um 
Centro de Atenção Psicossocial de Recife. Baseando-se em: Fayga Ostrower, ao compreender que a 
criatividade é um potencial inerente ao homem e a realização deste potencial é uma necessidade; 
C.G.Jung, ao enfatizar que a força do insconsciente se expressa através da arte; Nise da Silveira, pela 
reflexão sobre a importância da arte como facilitadora da expressão na saúde mental; e Foucault, em sua 
compreensão da loucura. Foi desenvolvido uma ação colaborativa onde cada profissional em distintas 
oficinas, realizadas semanalmente ao longo de dois meses, proporcionou aos usuários do serviço uma 
experiência de expressão e de conexão com eles mesmos e com a própria doença. As artes plásticas 
através do uso de materiais expressivos, a animação com a inserção da tecnologia e a criação de vídeos 
como meio de expressão e a música, onde as produções sonoras representam o movimento do mundo 
interno para o externo, aparecem como linguagens que nortearam um fazer, no qual o produto gerado em 
uma oficina era ativador ou estímulo inicial para a outra oficina. Assim, conectando tais linguagens artísticas 
e suas diferentes maneiras de expressão, permeada por uma coesão temática, se obteve como produções 
finais uma exposição interativa e um vídeo de animação. A partir da experiência, foi possível refletir que a 
maneira integrada de pensar as oficinas, bem como a existência de temáticas centrais pareceu ser 
estruturante e organizadora para o coletivo. Observou-se a conexão e interesse dos participantes com as 
propostas, o aumento da autoestima e a descoberta de novas habilidades.  
 
Palavras-chave: Experiência Profissional. Linguagens Artísticas. Saúde Mental. 
 
Referências: 
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23 – A MITOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 
 UMA JORNADA COM MULHERES PORTADORAS DE CÂNCER DE MAMA 

 

Marise Acher
1 

 
Resumo 
O termo psicossomática, refere-se a toda e qualquer doença que tem uma expressão no corpo e na psique 
simultaneamente. Ramos entende a doença e o sintoma físico como um símbolo que expressa uma 
dissociação e revela um caminho. Portanto, o objetivo geral dessa pesquisa visa o estudo sobre as 
implicações psicológicas envolvidas no câncer de mama feminino e os aspectos simbólicos na visão da 
psicossomática e da Arteterapia. Público Alvo: Mulheres portadoras de câncer de mama - Atendimento em 
grupo uma vez por semana. Recurso Artístico: mandalas. Metodologia: A cada atendimento um ou mais 
arquétipos femininos eram acionados por meio da mitologia e filmes previamente selecionados. Coleta de 
Dados: observação participante. Destacamos o estudo de caso de M., por se tratar de uma paciente que 
tinha dificuldades em expressar-se. Durante as sessões e por meio do processo arteterapêutico M. 
compreendeu que a doença pode ser um alerta ou caminho para uma possível transformação e renovação.  
Concluímos no resultado que quando as mulheres têm a chance da intervenção arteterapêutica, ao tomar 
essa atitude elas reintegram sua identidade, reformulam suas estratégias de vida, aceitam a doença e 
verificam a possibilidade real de uma mudança.   
 
Palavras-chave: Psicossomática. Arteterapia. Câncer de mama. 
 
 
Referências: 
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24 – ARTETERAPIA, CRIAÇÃO LITERÁRIA  E RESILIÊNCIA 

Mônica Guttmann
1 

 
RESUMO  
Esta palestra tem como objetivo mostrar a força curadora da literatura e da criação literária na vida de 
pessoas que passaram por abusos, violências, privações e diversos tipos de traumas. Tanto a possibilidade 
de expressar sentimentos, memórias e imagens internas através da palavra, quanto a possibilidade de 
entrar em contato com outros textos literários pode ser curador, transformador e libertador.  Pretendo 
também apresentar alguns trabalhos realizados com alguns pacientes e grupos. O embasamento teórico 
será a partir de alguns autores da literatura como Amoz Oz, Rubem Alves, Clarisse Lispector e alguns 
teóricos como Victor Frankel, Janusz Korczak, Carl Gustav Jung. A metodologia utilizada será a 
apresentação de reflexões, ilustradas por imagens em power point e desenhos no flipshart. A conclusão é a 
de que a criação literária a partir das memórias e símbolos pessoais é uma forma de expressão 
extremamente profunda, curadora e libertadora das feridas internas. É uma possibilidade criativa de se 
recontar e transformar a própria história e os movimentos internos, gerando escolhas mais assertivas e 
construtivas.  
 
Palavras-chave: Criação literária. Traumas. Força curadora.  Símbolos e memória.  
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25 – MITOLOGIA COMPARADA E ARTETERAPIA 
 IDENTIFICANDO DONS E TALENTOS ATRAVÉS DO TRABALHO COM JOGOS ARTETERAPÊUTICOS 

 
Patrícia Pinna Bernardo

1 

 
Resumo 
Através do enfoque da Psicologia Junguiana, associado ao estudo mithohermenêutico, de Mitologia 
comparada, que constitui-se na interpretação simbólica de contos e mitos, de cunho antropológico, 
buscando-se traços arquetipais em suas narrativas e símbolos que nos permitam extrair deles sentidos para 
as nossas vivências, pode-se propor recursos arteterapêuticos que tenham o potencial de facilitar o acesso 
e fortalecer o contato com as forças arquetípicas que atuam em nossa psique, lançando luz e facilitando o 
trabalho sobre questões fundamentais que permeiam a jornada da existência humana, tais como a 
identificação e desenvolvimento de dons e talentos, colocando-nos em sintonia com o nosso propósito de 
vida, com o nosso caminho de individuação. A amplificação de alguns símbolos, centrais no 
desenvolvimento psíquico, presentes nos contos de fadas e nas histórias contadas pela mitologia de 
diferentes povos, tais como: iniciação, transformação e renascimento, a Roda da Vida e os quatro 
elementos, a noção de ―espaço sagrado‖ e da ―teia da vida‖, nos permitem desvelar o substrato universal 
presente nessas narrativas, relacionando-o com as questões propostas pelos ciclos que atravessamos ao 
longo da vida. Dessa forma, é possível fundamentar como esses conteúdos simbólicos podem ser 
trabalhados a partir de jogos e recursos arteterapêuticos. As culturas ancestrais nos fornecem, por meio de 
seus mitos e símbolos, valiosos ensinamentos sobre como empreender o caminho que nos leva a uma 
abordagem integrada do ser humano em sua interface com o outro, o meio-ambiente e o cosmo. 
 
Palavras-chave: Mitologia comparada. Jogos arteterapêuticos. Talentos. 
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26 – A VISÃO GERONTOLÓGICA DA ARTETERAPIA NA DIVERSIDADE DA VELHICE 
 

Cristiane Tenani Pomeranz
1
 

Beltrina Côrte
2 

  
Resumo 
Elaborar a prática da Arteterapia no estudo da Gerontologia Social garante ao profissional envolvido com o 
envelhecimento a possibilidade de pensar as diversas velhices e a fundamentar suas práticas profissionais 
em saberes enriquecidos pelo amplo conhecimento da multidisciplinaridade. Com o foco da Gerontologia na 
arteterapia é possível olhar mais profundamente para o público 60+ por meio da arte e da compreensão do 
longe viver. O sujeito velho passa a ser visto como alguém que busca a ressignificação da sua existência. 
Estudos de Délia Catullo Goldfarb falam do corpo que envelhece e passa a perceber as limitações e a 
consciência da finitude. Como lidar com isso? Velho sábio ou frágil? Como entender a heterogeneidade da 
velhice e fazer da arteterapia um meio facilitador da percepção desta nova fase da vida? Ao discutir a 
fragilidade vista pelo dramaturgo Jean-Claude Carrière, propomos um atelier arteterapêutico que ajude as 
pessoas idosas a assumirem, pela primeira vez, sua real condição humana: Frágil. E somos todos. É nesta 
fragilidade assumida que é possível se fazer forte. Enquanto a Gerontologia, como área de saber, nos dá a 
possibilidade de ir além, isto é, de se compreender as velhices mais bem vividas e bem-sucedidas; a 
Arteterapia é um meio de transformar as pessoas idosas, facilmente excluídos e renegados das atividades 
sociais, em seres continuamente existentes socialmente.  
 
Palavras-chave:  Gerontologia. Arteterapia. Velhices. 
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27 – METAMORFOSE – DA PUBERDADE À ADOLESCÊNCIA: CASO CLÍNICO  
COM UMA PRÉ-ADOLESCENTE 

 
Pollyanna Pepeu¹ 

 
 
Resumo 
Este trabalho tem como objetivo mostrar o ritual de passagem da puberdade a adolescência, seus conflitos 
e de como a arteterapia chega para favorecer essa fase de descoberta e autoconhecimento. Compartilho 
uma experiência vivenciada no setting terapêutico com uma garota de 12 anos. Diagnosticada com 
Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e desde os 7 anos vinha sendo acompanhada por 
psicólogos. Em sessões semanais, a escolha dos materiais era feita de acordo com o conteúdo trazido. Os 
materiais utilizados foram: desenho livre, pintura, escrita espontânea, sucata, barro, pedra, fogo e a criação 
da máscara. A intervenção clínica em arteterapia foi dando voz a essa pré-adolescente. Isso ajudou na 
organização de suas ideias; como diz Blos, ―a entrada na fase da adolescência ocorre um declínio 
transitório da criatividade... e que as produções artísticas dos adolescentes são invariavelmente, 
autobiográficas‖. Assim essa adolescente, pôde sentir-se fortalecida (livre de medicação e de ajuda 
terapêutica) para continuar sua caminhada... dessa vez sozinha... livre para dar seus primeiros voos. 
 
Palavras-chave: Puberdade. Adolescência. Arteterapia. 
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28 – SELFITERMAN – A ARTE NA TERAPIA DO SENTIR 
 

Izanéia Fiterman¹  
 

 
Resumo 
SELFITERMAN – Símbolos Espirituais da Luz na Formação Inspiradora do Transmutar da Eterna 
Remodelagem da Mente na Arte do Nascer, são Cryptogrammas apresentados na técnica de recorte e 
colagem em MDF, 1mX1m (cada). Esta exposição de obra de arte propõe, na sensação do tato, a 
expressão dos conteúdos reprimidos e a liberação da imaginação criativa. Pretende proporcionar na 
sensação do sentir, ao ser tateada, a emoção que o Cryptogramma permite, especialmente para pessoas 
com deficiência visual.O poder terapêutico do toque nos Cryptogrammas revela o modo como a alma 
humana pode integrar-se na prática, unindo a mente e o corpo, pelo meio da arte. Baseada na Teoria 
Junguiana, na resolução de enigmas da alma, o dualismo intrínseco do ser (Anima e Animus) nos 
Cryptogrammas do SELFITERMAN, oferece um momento de reflexão da vida e empoderamento do sujeito. 
Possibilita uma excelente oportunidade para a pessoa focar o cuidar de si, direcionando-a para o 
autoconhecimento e o desenvolver da autoestima. Os símbolos são a arte promovendo a transformação de 
realidades do momento presente, na direção da vida, vencendo os desafios do viver ao encontro do SELF 
no processo de individuação. Tatear os Cryptogrammas permite uma participação ativa da pessoa com a 
obra de arte, liberando a expressão das imagens do inconsciente através dos símbolos. 
 
Palavras-chave: Arteterapia. Arte. Símbolos. 
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29 – A ARTETERAPIA E A ÉTICA DO CUIDAR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 
 DO ENSINO FUNDAMENTAL: DESCOBERTA, CONEXÃO E EMPODERAMENTO. 

 
Cássia de Fátima da S. Souza

1
 

Rita Leolinda C.C. dos Anjos
2
 

Taisa Belém do Espírito Santo Andrade
3
 
 

Resumo 
O presente trabalho aborda uma breve retrospectiva histórica do conceito de Paz, relacionando com a ética 
do cuidar e a Arteterapia na formação continuada de professores do Ensino Fundamental.  Com a intenção 
de proporcionar aos professores da EMEF Prof. Diomedes Santos Silva, um espaço de (re) significação e 
auto cuidado, promovendo a reflexão do que pode causar o estresse em si mesmo e de que forma aliviá-lo, 
cuidando de si e buscando caminhos que possibilitem uma melhor qualidade de vida utilizando os recursos 
da Arteterapiaque concebemos o presente projeto. Cuidar é estar em sintonia, perceber o ritmo e a 
dinâmica do ser cuidado, respeitar-lhe e permitir-se o sentir, o acolher, estar afetuosamente junto com o 
outro. O ―cuidado é aquela força originante que continuamente faz surgir o ser humano‖. (BOFF, 2004, p. 
101). Trata-se de um relato de experiência, pautada em metodologia construtivista. A base de todo trabalho 
desenvolvido em ateliê Arteterapeutico, foram as Oficinas Criativas, sistematizadas por Allessandrini (1996). 
Os instrumentos utilizados para coleta de dados e analise dos resultados foram observações diretas, 
registros das atividades desenvolvidas por meio da utilização de recursos artísticos e expressivos, realizada 
junto a um grupo de 25 (vinte e cinco) professores. Os resultados obtidos nas vivências propiciaram 
encontrar-se consigo mesmo, despertar e o iluminar de "caminhos", possibilitando que cada participante 
encontrassem saídas simples, pessoais e criativas; Respeitando o seu ritmo, despertar para se auto-cuidar 
e proporcionou o empoderamento do papel do cuidador de si, do colega professor e do aluno. 
 
Palavras-chave:  Arteterapia. Ética do Cuidar. Formação Continuada de Professores. 
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30 – ARTE E EXPRESSIVIDADE: A EXPERIÊNCIA DE OFICINAS DE ARTETRAPIA  
EM DIVERSOS CONTEXTOS 

 
Carolina de Carvalho Santos¹ 

 
Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a experiência prática de oficinas de arteterapia em 
diferentes contextos. Como metodologia prática e teórica esta experiência pautou-se em oficinas de 
arteterapia, nas quais se utilizou da expressão de imagens tendo como objetivo despertar o criativo e 
auxiliar o sujeito a lidar com o conhecimento intrínseco a partir do fazer expressivo e não verbal. Estas se 
dividiram em quatro etapas: sensibilização, elaboração da expressão livre, transposição da linguagem 
artístico-expressiva, o verbal (não tendo uma obrigatoriedade) e o fechamento. Em nossa prática as oficinas 
compuseram: seminários em cursos de graduação, projeto temático em programa de política de prevenção 
à criminalidade, projeto de meio-ambiente desenvolvido em escola e em centros de atividades para idosos. 
Nas oficinas de arteterapia visamos possibilitar um espaço de escuta, expressividade e reflexão sobre os 
temas como: autoestima, autoconhecimento, relacionamento interpessoal, resolução pacifica de conflitos, 
comunicação não violenta, responsabilidade, autonomia e a criatividade. Buscou-se identificar como a 
arteterapia pode ser utilizada em outros contextos, tanto em um viés terapêutico como em espaços de 
estimulação e ampliação da criatividade dos sujeitos. Identifica-se também que tais práticas podem 
contribuir para difusão e experimentação do saber arteterapêutico em contextos diversos. Identificam-se 
assim as possibilidades de expansão do fazer e saber arteterapêutico em espaços público e privados.  
 
Palavras-chave: Oficina de arteterapia. Diversidade. Criatividade. 
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31 – A PERCUSSÃO COMO ELEMENTO DE GRATIFICAÇÃOSENSORIAL  
NUM CASO DE MACROCEFALIA 

 
Zília Nazarian

1
 

 
Resumo 
O objetivo desse trabalho é apresentar a eficácia de um instrumento de percussão no processo 
arteterapêutico de um menino de 11 anos com Macrocefalia familiar. A indicação em Arteterapia foi 
trabalhar mecanismos cognitivos como a atenção e a concentração. Recusando com veemência qualquer 
atividade em artes plásticas, o som da percussão, a música e a dança vividos virtualmente, tiveram um 
efeito maravilhoso de encantamento sobre esse jovem provocando alegria e vibração gestual. O 
embasamento teórico na orientação arteterapêutica desse processo foi constituído de teorias advindas de 
filósofos como Kant, Bertrand Vergely, Richard Forrestier, Platão; psiquiatras como Christophe André, Borys 
Cyrulnik, artistas como Fayga Ostrower e arteterapeutas como Marie-Vaillant-Perriere entre outros. A 
avaliação foi feita a partir da comparação de anotações de vários itens observáveis a cada sessão seguindo 
método da escola Afratapem onde esta profissional fez sua formação. A gratificação sensorial obtida 
promoveu a atenção e a concentração requeridas. 
 
Palavras-chave: Musicoterapia. Arteterapia. Sentidos. Imaginação. Ritmo.  
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32 – A CERÂMICA COMO UM INSTRUMENTO DA ARTETERAPIA  
O IMPACTO DE PROJETOS E AÇÕES SOCIOCULTURAIS PARA MINIMIZAR  

A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE EM COMUNIDADES 
 

Elainy Mota Pereira¹  
 
Resumo 
Este trabalho tem por objetivo comprovar os benefícios da atuação de projetos culturais em comunidades 
onde a cerâmica é utilizada como instrumento da Arteterapia. Será apresentada a influência da modelagem 
do barro no processo socioeducacional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 
na zona leste da cidade de São Paulo-SP. Serão demonstrados alguns resultados, sobre o potencial de 
oficinas de cerâmica, apresentando as melhorias comportamentais dos jovens no convívio familiar e social e 
na promoção do autoconhecimento junto ao público escolhido. Compreende-se que alguns fatores podem 
auxiliar os jovens a se reconhecerem como cidadãos e desenvolverem a sua capacidade de entender os 
seus direitos e deveres, o que poderá também ajudar no resgate da autoestima e do autoconhecimento, 
para contribuir positivamente nas suas escolhas futuras. Projetos de ensino não formal, têm contribuído 
para a melhoria do desempenho de jovens de comunidade no ensino formal, diminuindo inclusive a evasão 
escolar ou as reprovações. São oferecidas vivências em grupos, tornando a cerâmica matéria-prima, 
suporte e recurso terapêutico, em diferentes técnicas experimentadas ao longo do ano, totalizando 100 
oficinas com duração de 230 horas/aulas. Autores como BERNARDO, CIORNAI, CHIESA, DALGLISH, 
ECO, FREIRE, GABBAI, GRINBERG, JUNG, LÉVI-STRAUSS, PHILIPPINI, URRUTIGARAY, dentre outros, 
são algumas das referências utilizadas no projeto Ser Âmica: A Modelagem de Um Novo Amanhã. O título 
do projeto sintetiza exatamente isto. Através da cerâmica, cada jovem atendido, poderá remodelar-se como 
um novo ―ser‖. 
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33 – AUTORRETRATO DE UM ARTETERAPEUTA: 

O TRAUMA NA ORIGEM DO PROCESSO CRIATIVO 

 
 

Marcelo Adão dos Santos
1 

 
Resumo 
Existe em nós uma dor, uma projeção sombria, um desejo egóico, que se expressa através do autorretrato. 
Este é o objeto de análise. O processo criativo, associado ao autoconhecimento. O autor inicia suas 
pesquisas de autorretratação na graduação em artes plásticas, prosseguindo na pós-graduação em 
arteterapia, onde mergulhou na busca da identidade e compreensão de seus conflitos íntimos. A força 
motriz da criação é acionada pelo impulso emocional do artista, em busca da autoimagem que o represente 
e o leve a superar a feição esgarçada pelo acúmulo de experiências traumáticas. O resultado é  grande 
produção de autorretratos em gravuras, desenhos, pinturas e cerâmicas, com os quais constrói de forma  
metafórica, o processo de cura do seu ser. Traumas pessoais profundos emergem das vivências de 
múltiplas propostas terapêuticas. É na experiência da Arte da Ponte com a arteterapeuta Annie Rotteinstein 
que o trabalho arteterapêutico do autor revela a origem do trauma. Ancorado no processo de individuação 
Junguiano  o artista se utiliza de  linguagens da  arte  como bússula de auto-orientação em jornada curativa 
e criativa, capturando imagens sobre si mesmo, capazes de elucidar o movimento da desordem à ordem 
psíquica.  
 
Palavras-chave: Processo criativo. Autorretrato. Identidade. Processo de individuação. 
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34 – APRENDIZAGEM SOCIOEMOCIONAL E ARTETERAPIA:  

Como capacitar uma comunidade educativa 
 

Maria de Betânia Paes Norgren
1
 

 
Resumo  
Face aos desafios da sociedade contemporânea (aumento populacional, urbanização, crise de valores, 
aumento da violência, corrupção...), torna-se cada vez mais relevante promover competências 
socioemocionais. Favorecer convivência e sociabilidade, desenvolver colaboração, evitar descriminação e 
exclusão são tarefas essenciais, principalmente para comunidades educacionais, pois, quanto mais cedo se 
iniciar esse aprendizado, mais duradouro e eficaz ele será. Com esse intuito, desde 2011 tenho utilizado a 
arteteterapia para capacitar a comunidade do Centro da Criança e do Adolescente da UNIBES. São 40 
professores que atendem 200 crianças da Creche (de 2 a 5 anos); 640 do CCA (de 6 a 14 anos) e 700 
jovens do Profissionalizante (a partir de 15 anos). Após a capacitação, os professores desenvolvem 
atividades supervisionadas sobre o tema com seus alunos. A intervenção visa favorecer o aprendizado de 
habilidades necessárias para enfrentar efetivamente as tarefas da vida como aprender, construir 
relacionamentos positivos, comunicar-se efetivamente, resolver conflitos sem escalar em violência, ser 
sensível as necessidades dos outros, manter-se vinculado às pessoas e tomar decisões responsáveis. Essa 
intervenção se baseia no conceito de aprendizagem socioemocional, em uma visão sistêmica e na 
arteterapia, como promotora de autoconhecimento, resolução de conflito e desenvolvimento de potencial 
criativo. Essa é uma intervenção em promoção de saúde, cujos resultados são observáveis na melhora dos 
relacionamentos interpessoais e no enfrentamento de novos desafios e conflitos. Esse trabalho denota a 
necessidade constante de aprimorar essas habilidades, de modo a criar ambiente favorável, que celebre a 
diversidade e favoreça a construção de uma sociedade mais justa e participativa. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem socioemocional. Arteterapia. Resolução de conflitos.  
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35 – ARTETERAPIA NA REABILITAÇÃO DA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL 

 
Tania Cristina Freire
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Resumo 
As crianças com Paralisia Cerebral (PC) estão sendo diariamente incluídas na educação, porém muitas não 
passaram por experimentações básicas na idade pré-escolar. Na medida em que a relação das crianças 
com o meio ambiente é que proporcionará uma vivência global que resulta em explorações ao nível da 
coordenação visomotora, perceptivo-motora, ritmo, equilíbrio e esquema corporal, tais experiências 
sensório-motoras precoces são de extrema importância para as crianças com PC. Assim, antes da 
alfabetização é necessário que a criança tenha em seu corpo a experiência da cor, da espessura, da forma 
e da orientação espacial. Na possibilidade de estimulação do grafismo da criança com PC encontra-se o 
profissional de arteterapia. A arteterapia, prática terapêutica com a inserção de vários saberes como 
educação, saúde, arte e ciência, em busca do resgate da dimensão integral do homem. O presente estudo 
apresenta projeto de intervenção em arteterapia na reabilitação de crianças de 03 a 06 anos com 
diagnóstico de PC, sendo realizado em centro de reabilitação. A metodologia utilizada foi o continuum das 
terapias expressivas (ETC), modelo conceitual para a exploração de diversos materiais, dividido em 4 níveis 
de exploração (sensório-motor, perceptivo-afetivo, cognitivo-simbólico e o criativo). Para avaliação da 
evolução foi realizado protocolo baseado nas etapas do desenvolvimento do desenho e questionário com 
pais e responsáveis. Espera-se que a intervenção de arteterapia na reabilitação de crianças com PC 
favoreça não apenas os aspectos cognitivos, mas também aspectos motores.  
 
Palavras-chave: Paralisia Cerebral. Reabilitação. Terapia pela Arte. Pré-Escolar. 
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36 – CORES E SABORES: O ALIMENTO COMO MATERIALIDADE 

NO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO 
  

Bruna Estrella P. R. Lima
1
 

 
 
Resumo: 
No processo arteterapêutico torna-se fundamental pesquisar novas materialidades para facilitar a 
comunicação. Neste sentido o alimento propiciar situações expressivas operacionalmente 
simples, instigantes e prazerosas é um efetivo auxílio para desbloquear o processo criativo e facilitar o 
percurso de expressão plástica e comunicação simbólica. Este trabalho visa informar sobre a utilização de 
novas materialidades, para ampliar a prática arteterapêutica, e a possibilidade de refletir sobre estratégias 
que facilitam a fluência da expressão criativa. Serão abordados tópicos como aspectos simbólicos do 
alimento, universo sensorial e tipologia junguiana, aspectos relevantes da casuística e imagens do alimento 
como materialidade no processo arteterapêutico. Serão apresentados alguns relatos do tema aplicado em 
públicos diversos: crianças, adultos e idosos. Em todos os grupos os resultados foram produtivos, em 
relação ao objetivo proposto. 
 
Palavras-chave: Alimento. Arteterapia. Materialidade. 
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37 – GRUPO ARTETERAPÊUTICO: A ARTE COMO CAMINHO 

 
Elenrose de Paula Paesante
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Resumo 
O convite foi para uma experiência arte gestáltica, um trabalho de crescimento pessoal e de ampliação da 
consciência, uma forma criativa de autodescoberta de ser humano e de ser-no-mundo. Por ser a arteterapia 
uma possibilidade terapêutica que uni arte e terapia em um único espaço, foi que surgiu a proposta do 
grupo. A arte foi a nossa principal ferramenta, um meio catalisador no processo de autotransformação. O fio 
condutor foi a gestalt-terapia, por ser uma abordagem processual e a criatividade ligada aos processos de 
vida. Arte e gestalt se completam e dialogam. A arte é uma gestalt com mil possibilidades, e a gestalt é 
modo específico de ser, de agir e de integrar a experiência. O trabalho foi embasado nas teorias de Ciornai, 
Rhyne, Juliano e, o caminho metodológico foi o das etapas das Oficinas Criativas® de Allessandrini, por ser 
uma metodologia que possibilita a reconstrução de um caminho transformador. Caminho esse, que teve a 
duração de nove meses, com 36 encontros. Oito participantesse dispuseram ao trabalho grupal, 
vivenciando a cada semana uma nova possibilidade de fazer arte. O grupo participou ativamente, ensaiou, 
executou, sentiu e explorou a si mesmo e sua relação com o mundo. Ao experienciar os diferentes materiais 
de arte, cada participante pode se conectar com suas sensações e emoções, arriscando-se, ampliando 
limites, aventurando-se ao desconhecido. Um verdadeiro processo derestaurar histórias e ressignificar a 
própria vida, um verdadeiro processo de vir-a-ser. O grupo foi um presente que lindamente foi sendo 
desembrulhado. 
 
Palavras-chave: Arte gestáltica. Arteterapia. Grupo. 
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38 – O SOL NA ESCURIDÃO DO MOMENTO: 

O DIFERENCIAL DA ARTETERAPIA NA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA 
 

Rogéria Rodrigues Figueiredo
1
 

 
Resumo 
Apresento um estudo de caso de arteterapia com um grupo de oito pacientes, de idades entre 27 e 62 anos, 
internados numa clínica psiquiátrica em Belo Horizonte. No atendimento duas vezes por semana, utilizamos 
desenho, pintura, colagem, modelagem, música e teatro. O estudo centrou-se na hipótese de que os 
pacientes internados em hospitais e clínicas se beneficiam com a arteterapia, por que ela possibilita ao 
sujeito internado dar vazão às potências criativas da alma e resgatar sua autoestima.  A arteterapia de base 
junguiana foi considerada por eles como ―um sol na escuridão do momento‖. A análise dos dados das 
sessões e das reuniões clínicas demonstrou a mudança de posturas e a melhoria da qualidade de vida 
durante o período de internação. Nas reuniões clínicas, os profissionais destacaram o impacto da 
arteterapia para a melhora dos pacientes, que demonstraram postura mais reivindicativa nos outros 
espaços de atendimento. Constatou-se a importância da arteterapia como um diferencial no tratamento de 
pacientes internados. Ela atuou como mola propulsora para a retomada da própria história, devolvendo a 
alegria de viver e iluminando a escuridão da alma, mesmo durante a internação.  
 
Palavras-chave: Autoestima. Criatividade. Internação.  
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39 – A ARTETERAPIA NO DESPERTAR DA BRANCA DE NEVE:  
RELATO DE UM PROCESSO ARTETERAPÊUTICO COM UMA CRIANÇA ENLUTADA 

 

Andréa Sousa Coelho dos Santos
1
 
 

 
Resumo 
Este relato propõe-se a apresentar os resultados alcançados no acompanhamento arteterapêuticoà Branca 
de Neve, uma criança de sete anos que perdeu os pais de forma violenta no primeiro ano de vida, e foi 
levada ao setting de Arteterapia por apresentar dificuldade de aprendizado. O processo terapêutico 
objetivou oferecer um ambiente acolhedor, confiável e seguro, onde Branca de Neve, que revelou 
dificuldade em expressar o que sentia, relacionar-se com ―outro‖, e desenvolver-se naturalmente, pudesse 
exprimir sobre seu entendimento a respeito da vida e da morte e sobre suas dúvidas e dores a respeito da 
perda dos pais―uma vez que lhe foi proibido fazê-lo no ambiente familiar‖ a fim de auxiliá-la no 
enfrentamento destas questões e na conquista da melhora de vida. Para tanto, foi necessário refletir sobre a 
formação da personalidade, a ocorrência dos fenômenos morte e luto na infância e a Arteterapia na 
assistência à criança enlutada, além de utilizar modalidades artísticas e técnicas variadas, tais como: 
desenho, pintura, contação e construção de histórias e o brincar - fundamentadas por autores como 
Neumann, Kovács, Coutinho, Furth, Fincher e outros mestres, proporcionando o aprofundamento dos temas 
e entendimento da linguagem subjetiva do indivíduo. Nesta perspectiva, a Arteterapia  apresentou-se como 
um caminho transformador para a criança enlutada por possibilitar, a partir do diálogo da criança consigo 
mesma, o autoconhecimento e a transformação, o reconhecer e o entender suas percepções, facilitando o 
enfrentamento da vivencia do luto e manutenção do seu desenvolvimento motor, cognitivo e psicossocial. 
 
Palavras-chave: Arteterapia. Branca de Neve. Criança enlutada. 
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40 – A ARTETERAPIA COMO CAMINHO PARA SENSIBILIZAR, ACOLHER  

E APRENDER COM AS DIFERENÇAS 
 

 
Cássia de Fátima da S. Souza
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Resumo 
Vivemos um tempo de mudanças de paradigmas na educação brasileira, o mais importante deles seja o 
apontar para uma organização social inclusiva. Fato que não se dará apenas pela imposição de um 
comportamento, mas pela mudança de atitudes. Sem a intervenção do outro, não há desenvolvimento, pois 
todos os processos psicológicos superiores se desenvolvem, primeiramente, por intermédio da atividade 
coletiva. O objetivo deste trabalho foi sensibilizar, acolher as pessoas que participam da escola, na sua 
singularidade através da arte criadora de sentidos e transformar o cotidiano da sala de aula em um espaço, 
no qual todos se tornam personagens reais da história de inclusão. A Política Nacional da Educação 
Especial numa Perspectiva Inclusiva (2008) é um documento que norteia a prática inclusiva na educação e 
prevê ações que promovam aprendizagem dos alunos. A arte é a linguagem natural da humanidade e 
representa um caminho de conhecimento da realidade humana. As vivências foram desenvolvidas 
envolvendo alunos na faixa etária entre 04 e 19 anos, com e sem deficiência, funcionários, equipe diretiva, 
familiares e professores da EMEF Tenisson Ribeiro. Trata-se de um relato de experiência que utilizou a 
metodologia das Oficinas Criativas, escritas por Allessandrini. Os resultados obtidos foram evidenciados 
que os recursos artísticos contribuíram de forma inovadora aproximando os alunos em sala de aula, 
auxiliando na expressão dos sentimentos, flexibilizando os tempos de aprendizagem dos alunos, permitindo 
que eles se colocassem cada qual em seu tempo respeitando assim a singularidade de cada um. 
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41 – ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DE IDOSOS COM ALZHEIMER ATRAVÉS DA ARTE 
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Resumo 
O objetivo desse trabalho é demonstrar como podemos estimular o cérebro dos idosos com Alzheimer 
através de técnicas de estimulação cognitiva que utilizem a arte como recurso. O estudo tem como 
embasamento teórico autores da neuropsicologia, gerontologia e arteterapia, dentre eles: Malloy-Diniz 
Bottino et AL; Carneiro; Carrano; Requião, entre outros. A metodologia adotada foi baseada no processo 
que vem sendo realizado no grupo de estimulação cognitiva do Instituto da Mente de Niterói (RJ), que tem 
como objetivo tratar de idosos com Alzheimer e que já existe há 5 anos. Será demonstrado como as 
diferentes funções cognitivas (memória, atenção, linguagem, etc) poderão ser estimuladas através de 
técnicas expressivas, tais como: a música, a pintura, o desenho, a dança, etc. É importante ressaltar que a 
arte torna-se uma aliada desses pacientes, quando os mesmos já não possuem a mesma capacidade 
verbal de idosos preservados. Como resultado, é possível perceber que as técnicas de estimulação 
cognitiva combinadas com a arte, possibilitam uma estabilização dos sintomas cognitivos, reduzindo o 
avanço neurodegenerativo, além de uma melhora na capacidade de sociabilização, comunicação e 
expressão das emoções. Conclui-se que cada vez mais a união entre a arte e a ciência traz benefícios para 
a saúde dos indivíduos e, nesse caso, principalmente dos idosos acometidos pela Doença de Alzheimer. 
 
Palavras-chave: Estimulação. Cérebro. Arte. Idosos. Alzheimer. 
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42 – EROS E PSIQUÊ: A MANDALA COMO CAMINHO PARA O AUTOCONHECIMENTO 
 

Vania Maria Clareto
1
 

 
Resumo 
Através da poesia de Fernando Pessoa, ―Eros e Psique‖, convidaremos os participantes da oficina a 
despertar para a força do masculino e do feminino que há dentro de cada um, trabalhando essas 
polaridades. O mito grego aponta para questões entre o masculino e o feminino tão relevante em nossa 
sociedade, que acaba nos impondo sermos um ou outro, o que gera muitas vezes conflitos. Pessoa 
desconstrói esse conceito e, o que observamos em suas poesias, é o encontro das partes, totalizando o ser. 
Por essa razão, vimos nesse poema, à possibilidade de um encontro com a verdade interior, com a procura 
da alma em busca de seu ponto de equilíbrio pelo ―caminho do meio‖.  A poesia pode ser um recurso 
facilitador em Arteterapia promovendo a tomada de consciência interior e será trabalhada na oficina através 
da Mandala, por ser, segundo Fincher, uma técnica que propicia a evolução pessoal e o aperfeiçoamento 
espiritual. A Mandala é um símbolo da integração, da harmonia e serve como um expediente centralizador 
que faz emergir lucidez da confusão, o que possibilita o autoconhecimento.  O processo de sua construção 
é uma forma de meditação constante. Usaremos, como metodologia para o desenvolvimento desse trabalho 
as etapas da Oficina Criativa® de Allessandrini que poderá materializar e clarificar as possíveis reflexões de 
cada participante.  
 
Palavras-chave: Polaridades. Equilíbrio. Mandala. 
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43 – EXPRESSÕES POPULARES E CRENÇAS 

 
Joeliete Vitória de Matos

1
 

Resumo  
Este artigo aborda a aplicação das expressões populares, como ferramenta terapêutica, em dinâmicas de 
Arteterapia. Estes ditados populares são transmitidos através do tempo, de geração em geração e carregam 
em si diversos conteúdos, que são aceitos e repetidos de forma natural, como sentenças inquestionáveis. 
Neste estudo, esta técnica foi aplicada em um grupo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, com 
propósito de aprofundamento individual e coletivo. Através da identificação e seleção de uma destas frases, 
de forma lúdica, cada participante fez contato com uma crença internalizada ainda não identificada de forma 
consciente. Puderam perceber e reconsiderar através das expressões escolhidas, algumas generalizações 
que consideravam absolutas e, a partir deste ponto, questionarem sobre as suas verdades, limitantes ou 
construtivas, e como elas afetavam a sua vida. Esta percepção ampliou novas possibilidades de um novo 
olhar, oportunizando mudanças em suas crenças. 
 
Palavras-chave: Crenças. Imagens. Inconsciente. 
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44 – A ROSA DA GRATIDÃO PARA O RECONHECIMENTO DE SI 
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Resumo 
A prática é resultado de uma pesquisa teórico-prática sobre a arteterapia dentro de uma visão integral do 
ser humano nas suas múltiplas dimensões. O objetivo é oportunizar a vivência arteterapêutica sobre 
aspectos biopsicoespirituais e sociais do ser humano, para despertar, desde a linguagem do símbolo da 
rosa, reflexões meditativas para a liberação de sentimentos de alegria e dor, visando ampliação da 
autopercepção de si, na relação com o outro para a descoberta de sentido.  O símbolo da rosa tem uma 
forma mandalística para despertar a percepção do ser humano sobre a energia vital de amor presente em si 
e fora de si, que é o pulsar da vida em todas as suas dimensões constitutivas do seu ser. A abordagem do 
trabalho é dentro da hermenêutica fenomenológica. O referencial teórico está Frankl e Jung. Esta prática foi 
desenvolvida com profissionais da saúde que trabalham com o Parto Humanizado, na Rede Pública de 
Saúde, no município de Navegantes – SC. Participaram da atividade 30 profissionais da saúde.  Foram 
desenvolvidos os seguintes procedimentos arteterapêuticos: 1. Cuidando do Ambiente: Acolhimento do 
ser;Cuidando do Ser nas Vivências; Espaço e Movimento para a Saúde Integral; Acolhimento Amoroso de 
Despedida. Resultados: reflexão sobre o comportamento cotidiano, ampliação da percepção sobre si 
mesmo.  
 
Palavras-chave: Arteterapia. Reconhecimento de si. Símbolo da rosa. Gratidão. 
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45 – ABAYOMI – ORÁCULO SIMBÓLICO 

      OFICINA COM BONECAS AFRICANAS 

 
Divanilda Pereira da Silva
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Resumo 
A história das Bonecas Abayomis, começou com Lena Martins, artesã de São Luiz do Maranhão, educadora 
popular e militante do Movimento de Mulheres Negras, que procurava na arte popular um instrumento de 
conscientização e sociabilização. As Abayomis podem ser utilizadas como recurso arteterapêutico por 
oferecer oportunidade de expressão criativa, fazendo surgir emoções e sentimentos num processo de 
autoconhecimento e transformação pessoal e social. Objetivo: Difundir as Abayomis como mais uma 
Técnica de Autoexpressão criativa que vem contribuir com a Arteterapia Junguiana, como meio para acesso 
de conteúdos inconscientes. Além da História da época escravocrata no Brasil, os estudos que embasaram 
este trabalho envolveram também a Psicologia Analítica de Jung, Arteterapia e Criatividade e Cultura 
Afrobrasileira. Metodologia: 1º Momento: Inicia-se convidando os participantes a entrar na história da origem 
das Abayomis. 2º Momento: Distribuição dos retalhos para a produção das Abayomis. 3º Momento: 
Confecção das bonecas bebês e mulheres Abayomis. 4º Momento: Apresentação das Abayomis produzidas 
com um nome símbolico que represente seu sentimento do momento, onde cada participante dará voz a 
elas. Em círculo ouvir e dançar com suas Abayomis uma música de origem africana. Resultados: Cada 
participante levará consigo suas Abayomis produzidas com os sentimentos que lhes foram agregados, onde 
estas bonecas estarão presentes em suas vidas servirdo-lhes como uma espécie de ―Oráculo Simbólico‖ 
para suas reflexões futuras.  
 
Palavras-chave: Abayomis. Arteterapia Junguiana. Oráculo Simbólico. 
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Resumo  
Conexões Sensíveis é uma Oficina de Assemblage em que os participantes, após um relaxamento 
conduzido, serão estimulados, mediante a audição da música Traduzir-se, de Ferreira Gullar e Fagner, a 
realizarem uma colagem integrando imagens a materiais ligados ao mundo da concretude, com outros 
associados ao mundo do intangível, do sentimento, utilizando como suporte papel encorpado, de diversos 
tamanhos e formas, a escolher. Assim, estarão realizando um diálogo, uma integração entre essas distintas 
e diversas ―partes‖ que na maioria das vezes estão cindidas e, que por sua vez, também se traduzem na 
diversidade de elementos a lidar diariamente e que remonta aos mundos da ciência e da arte. Como 
objetivo geral, destaca-se a colaboração para o próprio processo de individuação dos participantes, na 
medida em que possibilita também a sua integração interna, ao interagir com os materiais sugestivos a 
universos aparentemente díspares. Como objetivo específico, pretende-se que os participantes possam se 
autoexpressar lidando com a diversidade da natureza dos materiais oferecidos – molas, pregos, porcas, 
engrenagens etc. e papéis, paetês, ―pérolas‖, botões, lã, tule e outros, reunindo os selecionados em uma 
única colagem. Nesse produto final, portanto, estarão conectados os materiais de maior concretude com os 
que remetem a uma imaterialidade. A oficina gerará como produto palpável, uma composição em três 
dimensões, Assemblage. O diálogo com essas dimensões permitirá ao oficineiro exercer a autoexpressão 
se beneficiando dos efeitos curadores dessa liberação e do exercício de conexão e integração internas 
proporcionado pela Arteterapia. Embasamento teórico: especialmente C.G.Jung e E.H.Gombrich.  
 
Palavras-chave: Colagem. Assemblage. 
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47 – OBALUAÊ – O CURADOR FERIDO 
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Resumo  
O Brasil se apresenta como um Estado laico possibilitando assim destacarmos a forte influência da 
sociedade iorubá para a construção da ancestralidade brasileira, reconhecendo a importância das narrativas 
de seus mitos na construção da nossa psique. Esta oficina tem por objetivo apresentar contribuições do 
estudo da mitologia iorubá para a compreensão da abordagem psicanalítica. Os conceitos de Carl Gustav 
Jung com o inconsciente coletivo, símbolos, arquétipos e imagens servem como pano de fundo à mitologia 
iorubá. O mito de Obaluaê, o senhor da terra, da saúde e da doença, auxilia na reflexão sobre os conflitos 
básicos das primeiras separações com a figura materna. Obaluaê, filho de Nanã com Oxalá foi abandonado 
pela mãe logo após o nascimento, quando percebe o corpo da criança coberto de chagas. Encontrado e 
cuidado por Iemanjá, Obaluaê cresceu renegado por causa da sua aparência. Vivendo embrenhado nas 
matas conheceu as plantas, folhas e raízes.  Curando-se, recebe um ―chamado‖, retorna para sociedade  
ajudando as pessoas através do dom adquirido. Esse mito servirá como disparador no primeiro momento 
onde cada um produzirá o  seu curador ferido, utilizando-se dos recursos expressivos da Arteterapia através 
da técnica: ―bonecos de nó‖. No outro momento a teoria evidenciará a pesquisa realizada sobre o tema, 
relacionando-o à psicologia analítica. O resultado esperado será a possibilidade de ativar o curador ferido a 
partir da concretização do mesmo, possibilitando a compreensão e a necessidade de aceitação das feridas, 
elaborando-as e possibilitando a busca pela transformação promovendo a renovação: nascimento – morte - 
renascimento.  
 
Palavras-chave:  Obaluaê. Arteterapia. Curador ferido.  
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RESUMO 
Falar de memória afetiva é falar em marcas, que com o passar dos anos, trazem diversas bagagens e 
histórias. É nesta justaposição entre mundo interno e externo que a memória afetiva é acionada, 
contribuindo para fortalecer o bem-estar psíquico do idoso. A conscientização quanto à necessidade de 
promover qualidade de vida do idoso, aponta para arteterapia como instrumento amenizador da terceira 
idade, que necessita de autoestima e aceitação de si mesma. Temos como objetivo que os participantes 
vivenciem a oficina que trabalhamos com idosos e, que possam utilizá-la em seus atendimentos. 
Trabalharemos o resgate histórico e da memória afetiva, promovendo a valorização da autoestima e da 
ampliação dos laços sociais que ficam enfraquecidos em muitos idosos. A metodologia da oficina será 
através de jogos expressivos e utilização de material plástico para história pessoal. De acordo com Jung, a 
atividade artística é terapêutica e capaz de enriquecer a qualidade de vida dos indivíduos, tanto em termos 
emocionais, quanto cognitivos e psicomotores. Espera-se como resultado, que a oficina traga motivação no 
trato com os idosos, possibilitando criarem um espaço de interlocução de suas memórias, ressignificando o 
passado e o presente. Conclui-se que, esta oficina estimulará o trabalho com a terceira idade, bem como a 
apropriação de um pouco mais de si, plenos de narrativas e de vida. 
 
Palavras-chave: Memória. Afeto. Idoso. 
 
 
REFERÊNCIAS: 
 
BOSI, E. Memória e Sociedade: Lembrança de Velhos. 3ª ed. São Paulo: Companhia da Letras, 1994. 
 
COUTINHO, Vanessa. Arteterapia com Idosos: ensaios e relatos. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2008. 
 
FABIETTI, D. M. C. F. Arteterapia e envelhecimento. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004. 
 
JUNG, C. G. Memórias, sonhos e reflexões. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
1
Cristiane Matias de Araujo (AARJ662) – Arte-educadora (Plásticas e Cênicas), Pós- graduada em Arteterapia, 

Doutora em Ciências da Educação. Formada em Arteterapia no Atelier de Artes e Terapias Eveline Carrano RJ.  (21) 
99348-7887. nanemtaias@yahoo.com.br 

 
2
Luciana Machado dos Santos (AARJ198) – Pedagoga, Pós-graduada em Arteterapia e Psicopedagogia Clínica. 

Formada em Arteterapia no Atelier de Artes e Terapias Eveline Carrano RJ, Arteterapeutae proprietária do Espaço 
Terapêutico Luciana Machado – RJ. (21) 98893-8335. luciana.arteterapia@gmail.com 

Uma oportunidade para o Livre Pensar 

 
Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017          ISSN 2317-8612                                                                                                         
http://revistatransdisciplinar.com.br/           -            www.artezen.org 

 

 

 

Vol 1 - Jan / 2013                                                ISSN: 
 

mailto:nanemtaias@yahoo.com.br


72 

 

Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017               ISSN 2317-8612                http://revistatransdisciplinar.com.br/         -       www.artezen.org                                                                                       

 

 

  
 

OFICINA 

 
49 – CAVIARDAGE NA ESCRITA: SUBTRAÇÃO QUE GERA UMA GESTALT 

 

Marilice Costi
1 

RESUMO 
A Literatura registra o espírito da sociedade e identifica o sujeito no coletivo. Uma das técnicas francesas de 
escrita é a caviardage. Retira-se o sumo do texto para refazer a escrita: escolhe-se um texto, remove-se 
palavras e com as que sobram constrói-se outro texto. Desde que trabalho com escrita terapêutica, observo 
que ocorrem insights e pode-se perceber também uma gestalt, integração interna resultante da nova 
semântica. Utilizada como disparador de processos criativos, sob diferentes critérios de escolha textual, o 
resultado é versátil. Demonstrar o processo e seus recursos (leitura, remoção e reescrita), compreender as 
escolhas de textos e, com a reconstrução, autoconhecer-se (insights também no todo - gestalt). Apresentar 
a técnica e acompanhar o processo de cada participante. Demonstrar a técnica na prática individual e em 
grupo no uso do material trabalhado no exercício de remoção textual e reescrita. Após o exercício, os 
participantes relatarão seu processo, quando então haverá retorno da arteterapeuta. A técnica, durante a 
construção/desconstrução desenvolve a capacidade de compreensão, exercita a organização mental, 
demonstra o poder inconsciente através das palavras, possibilita insights e forma uma gestalt, que também 
pode ser coletiva. Cada participante passa por processo diferente com mais ou menos dificuldades para 
fazer o exercício. É preciso apoiá-los. O remover palavras de um texto para reutilizar o material escolhido 
estimula e provoca a desconstrução e o pensamento articulado. Ao reconectarem as palavras desenvolve-
se nova gestalt ampliando o autoconhecimento. A importância é dada através da reconstrução, dentro dos 
limites que o ato de escrever se dá, formato singular que cada participante possui adquirido através de suas 
experiências com a palavra, o que é demonstrado em seu próprio texto feito nessa atividade. A atividade 
também permite que se valorize o reconstruir-se ―através das sobras‖. A avaliação da atividade, feita pelos 
participantes, trouxe a gratidão pelo aprendizado, pelo autoconhecimento e pelas novas possibilidades que 
se abrem em seu trabalho terapêutico, que pode inclusive ser integrado a outros recursos arteterapêuticos.  
 
Palavras-chave: Escrita criativa. Processo. Gestalt. Arteterapia. Literatura. 
 
Referências:  
 
COSTI, Marilice. Caviardage: desconstruir para construir. O Cuidador. Porto Alegre: Sana Arte, nº25, p.18-
19, ano V, 2013.  
 
COSTI, Marilice. Oficinas de poesia: a palavra como recurso arteterapêutico. Monografia para o Curso de 
Pós-graduação em Arteterapia. Faculdade Mal. Cândido Rondon, 2004 (no prelo).  
 
KLIMCHAK, Steve. Por trás das palavras. São Paulo: Duetto, Mente & Cérebro, nº 9 p.50-53, 2006. Ed. 
Esp.  
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50 – ARQUÉTIPOS DO FEMININO, AS MÁSCARAS DO TEMPO... 

 
Fabiany Alves

1
 

 
Resumo  
O seguinte trabalho foi desenvolvido com vistas a um grupo terapêutico de mulheres, e a sua finalidade é 
despertar a força da ancestralidade. O processo é iniciado com a narração de um mito e, alternadamente, 
são entoados cantos xamânicos para intensificar a vivência. Em seguida, são propostos jogos dramáticos 
com o objetivo de facilitar o acesso aos arquétipos que foram citados durante a narrativa. Para materializar 
esse acesso, serão confeccionadas máscaras de papel que, considerando os aspectos da sincronicidade, 
representarão fases diferentes da vida da participante. O objetivo da oficina é resgatar a memória 
arquetípica e integrá-la às experiências pessoais. O trabalho levará em consideração a teoria de Jung sobre 
a temática e suscitará a reflexão sobre algumas deusas da mitologia e a integração desses arquétipos na 
própria vida. 
 
Palavras-chave: Feminino. Ancestralidade. Sincronicidade. 
 
Referências:  
 
ALVES, Fabiany. Técnicas expressivas em Arteterapia – o encanto das fábulas ao encontro com a alma. 
Rio de Janeiro: Wak editora, 2011. 
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de Janeiro: Rocco, 1996. 
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51 – AUTORRETRATO: O DESCONHECIDO QUE NOS HABITA 

 

Marcelo Adão dos Santos
1
 

Resumo 
Existe em nós uma dor, uma projeção sombria, um desejo egóico, este mora em nossa expressão 
fisionômica. Não temos acesso direto à imagem de nós mesmos. Pela via da visão só podemos alcançar 
êxito com um espelho ou  com a fotografia.  No mito de  Narciso,  a água foi o meio que oportunizou à visão, 
como sentido, conhecer o próprio rosto. Na medida em que nos enfrentamos,  nos conhecemos. Quando 
acabamos nosso autorretrato, somos um pouco mais velhos, sentimos a fruição do tempo na nossa 
imagem. O objetivo da oficina é promover a percepção e  construção de nossa autoimagem e 
autoaceitação. Redimensar nossa identidade num contexto filosófico, artístico, antropológico , e cósmico. A 
experiência  do processo criativo se realizará enquanto matéria, imagem, pensamento e emoção.Utilizando 
metodologia  de apresentação de autorretratos na história da arte (slides/pranchas). Promover-se-á 
sensibilização a partir do contato  com o próprio rosto num exercício dirigido. Construção da autoimagem 
por transferência para suportes diversos (tecidos, papel, acrílico). Produção afetiva, imprimindo cor, textura  
e plasticidade ao autorretrato (desenho, pintura, colagem).   Relato das experiências.  
 
Palavras-chave: Autorretrato. História da arte. Processo de individuação. Autoimagem. 
 
Referências: 
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HOCKNEY, David. O conhecimento secreto: redescobrindo as técnicas perdidas dos grandes mestres. 
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52 – RESSIGNIFICANDO NOSSAS MORTES E REESCREVENDO O LUTO DE FORMA CRIATIVA 

                                                                                           Ana Alice Francisquetti
1
  

                                                                                           Vera Maria Rossetti Ferretti
2 

Resumo 
Nesse workshop pretendemos desenvolver uma reflexão dos profissionais arteterapeutas no enfrentamento 
da morte, seja ela uma morte anunciada, em casos de doença, seja ela a morte inesperada. Abordando 
doenças e o estresse vivido pelos cuidadores propomos que o arteterapeuta deva estar preparado para 
acolher e transformar a dor de forma corporal e criativa. Segundo Kovács ―é preciso falar de morte enquanto 
há vida‖. A partir das obras de Munch, proporemos uma releitura do seu trabalho sobre a morte, fazendo 
com que os arteterapeutas construam um travesseiro com papéis nos quais repousa a dor. Considerando 
que poderemos refletir sobre os diferentes tipos de luto, como pode ser vivido e quais recursos 
arteterapêuticos podem ser utilizados. Segundo Franco o sistema de crenças das pessoas enlutadas sofrem 
um frequente questionamento, pois não respondem às suas próprias indagações, passando por uma fase 
de ressignificação. Portanto, de acordo com as diferentes fases do luto, o arteterapeuta deverá refletir quais 
seriam os materiais e estratégias adequadas a serem aplicadas. Para Ross a morte é a possibilidade de 
retorno à essência em direção à parte sagrada do humano, a espiritualidade. É importante assinalar que a 
atividade criativa seja corporal ou plástica auxilia a elaboração do luto, promovendo transformação de 
sentimentos.  
 
Palavras-chave: Luto. Criatividade. 
 
 
Referências: 
 
Franco. Atendimento Psicoterapêutico no Luto. São Paulo: Zagodoni, 2014.  
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53 – SELFITERMAN – A ARTE NA TERAPIA DO SENTIR 

 
Izanéia Fiterman¹  

 
Resumo 
SELFITERMAN - Símbolos Espirituais da Luz na Formação Inspiradora do Transmutar da Eterna 
Remodelagem da Mente na Arte do Nascer, são Cryptogrammas apresentados na técnica de recorte e 
colagem em MDF, 1mX1m (cada). Esta exposição de obra de arte propõe, na sensação do tato, a 
expressão dos conteúdos reprimidos e a liberação da imaginação criativa. Pretende proporcionarna 
sensação do sentir, ao ser tateada, a emoção que o Cryptogramma permite, especialmente para pessoas 
com deficiência visual.O poder terapêutico do toque nos Cryptogrammas revela o modo como a alma 
humana pode integrar-se na prática, unindo a mente e o corpo, pelo meio da arte. Baseada na Teoria 
Junguiana, na resolução de enigmas da alma, o dualismo intrínseco do ser (Anima e Animus)nos 
Cryptogrammas do SELFITERMAN oferece um momento de reflexão da vida e empoderamento do sujeito. 
Possibilita uma excelente oportunidade para a pessoa focar o cuidar de si, direcionando-a para o 
autoconhecimento e o desenvolver da autoestima.Os símbolos são a arte promovendo a transformação de 
realidades do momento presente, na direção da vida, vencendo os desafios do viver ao encontro do SELF 
no processo de individuação. Tatear os Cryptogrammas permite uma participação ativa da pessoa com a 
obra de arte, liberando a expressão das imagens do inconsciente através dos símbolos. 
 
Palavras-chave: Arteterapia. Arte. Símbolos. 
 
 
REFERÊNCIAS: 
 
FURTH, Gregg M. (2002). O MUNDO SECRETO DOS DESENHOS: uma abordagem junguiana da cura 
pela arte. Tradução Gustavo Gerheim. São Paulo: Editora Paulus, 2004.  
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URRUTIGARAY, Maria Cristina (2004). ARTETERAPIA – A Transformação Pessoal pelas Imagens. 2ª 
Ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2004.  
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54 – O DIÁLOGO ENTRE ANIMA E ANIMUS MEDIADO PELA ARTE PROJETIVA 
 

Carlos Henrique Souza da Cruz 
1
 

 
Resumo 
INTRODUÇÃO - O aspecto contraditório da vida humana é algo ao mesmo tempo fascinante e perturbador. 
Ser ―humano‖ é ser duplo, conflitante, incoerente. A partir de uma técnica, que nomeei de Processo de 
Integração das Polaridades com Arte, proponho a observação dos aspectos femininos e masculinos da 
personalidade humana na busca de uma melhor compreensão e balanceamento energético. O referencial 
teórico encontra-se apoiado na psicologia junguiana, especialmente nos arquétipos Anima e Animus. 
METODOLOGIA - Disponibiliza-se duas metades de uma cartolina para a representação de cada uma das 
polaridades. Para a dimensão passiva, alusiva à Anima, a técnica é a do desenho. Para a polaridade ativa, 
relacionada ao Animus, a técnica é a pintura. Após o término das atividades, um inventário é conduzido 
sobre a obra. Em um terceiro momento, disponibiliza-se uma folha inteira de cartolina na qual, a partir do 
recorte dos dois trabalhos anteriores, faz-se um terceiro, usando apenas cola e tesoura. Pode-se descartar 
partes dos trabalhos anteriores nesta nova criação. A seguir, dialoga-se sobre a nova ordenação, bem como 
sobre o descarte. RESULTADOS - Os resultados esperados são que os participantes possam ser 
sensibilizados sobre o aspecto contraditório da psique e observar os efeitos de uma intervenção, a qual 
utiliza os recursos da arte, na viabilização de uma possibilidade de balanceamento energético de aspectos 
díspares, através de projeções inconscientes e do diálogo com a obra.   CONSIDERAÇÕES FINAIS - A 
partir dos Arquétipos Anima e Animus, pode-se compreender o que há de masculino e de feminino em 
homens e mulheres. Esses aspectos herdados pela cultura humana quando encontram equilíbrio conduz ao 
processo que Jung chamou de individuação. Nessa perspectiva, a técnica de Integração das Polaridades 
com Arte pode produzir um movimento que vise uma espécie de conciliação entre Anima e Animus. A partir 
da junção desses aspectos na colagem dos recortes, surge a possibilidade de se compreender uma 
fecundação metafórica e, consequentemente, um processo gestacional da psique.  
 
Palavras-chave: Arte expressiva. Psicologia junguiana. Integração de polaridades. Anima e animus. 
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55 –  ARTETERAPIA E A ESCRITA DA ALMA:   
INSPIRANDO DIÁLOGOS DO CORAÇÃO E ACALMANDO TAGARELICES DA MENTE 

                                                                                              
Mônica Guttmann

1 

 
RESUMO 
Nesta oficina, buscaremos acalmar nossa mente e acordar nosso coração a partir de técnicas de 
meditação, arteterapia e criação literária. Nossos pensamentos compulsivos e repetitivos tornam-se 
impedimentos para nossa presença mais plena na vida e para as percepções e necessidades mais 
profundas de nosso coração e de nossa alma. O objetivo desta oficina é olharmos com mais clareza para 
nossos diálogos e conflitos internos a fim de fazermos melhores escolhas e criarmos realidades mais 
amorosas dentro e fora de nós. O embasamento teórico terá como fonte autores como EckhartTolle, Dalai 
Lama, Daniel Goleman, Don Miguel Ruiz, Rubem Alves, Julia Cameron, entre outros. A metodologia que 
será usada será a visualização e a imaginação ativa e a expressão a partir de técnicas de criação literária e 
arteterapia. A partir das experiências e trabalhos criados, faremos uma reflexão sobre como a ―tagarelice ou 
pensamentos acelerados‖ foram acalmados pelo acolhimento do coração e de como podemos aplicar isto 
em nossa vida diária .  
 
Palavras-chave: Mente. Coração, Meditação. Arteterapia. Criação literária.  
 
 
Referências:  
 
GUTTMANN, Mônica – O Imaginário da Criança dentro de Nós. São Paulo: Ed Paulus, 2014. 
 
TOLLE, Eckhart – O Poder do Agora. São Paulo: Ed Sextante, 2002. 
 
____________  O Despertar de uma Nova Consciência. São Paulo: Ed Sextante, 2005. 
 
HILLMAN, James – Ficções que Curam. São Paulo: Ed Verus, 2010. 
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56 – CONTO E MITO NO PROCESSO PSÍQUICO 
 

Elizabeth Christina Cotta Mello
1
 

Márcia Bertelli Bottini
2
 

 
Resumo 
O presente trabalho propõe refletir sobre a convergência do conto popular potiguar ―O Príncipe Lagartão" e 
o mito grego Eros e Psique como símbolos de etapas dinâmicas do processo psíquico a partir da literatura 
greco-latina e a arte do Cordel. A compreensão como fator de transformação e ampliação da consciência 
humana, por um lado, e por outro, a necessidade de resgates de estudos sobre a cultura e a arte do Brasil 
são essenciais como fundamento para a arteterapia em geral. Segundo o pensamento da psicologia 
analítica os contos e os mitos são reservas simbólicas da humanidade e traduzem a via imaginativa e 
criativa do ser humano e da vida em geral. Utilizaremos em especial os contos compilados pelo folclorista 
Luís da Câmara Cascudo e pela arte do cordel. Cascudo, ao longo de sua obra, considerava esse material 
dos contos como amplo e expressivo para o estudo da tradição, em especial, como produção espontânea, 
anônima e coletiva refletindo aspectos psicológicos e sociais que caracterizam o agir humano. O conto e o 
cordel juntos são uma grande riqueza coletiva de estados e dinâmicas do mundo e do homem: uma reserva 
simbólica essencial. Originário de Natal, Cascudo, retratado pelo cordel, reúne a linguagem mítica com a 
poética permitindo uma ampliação da linguagem e do significado de forma renovada. O conto e o mito que 
serão apresentados possibilitam compreender o desenvolvimento das funções da consciência no processo 
psíquico. E para conclusão dessa reflexão propomos atividade arteterapêutica relacionada a uma das 
funções retratadas. 
 
Palavras-chave: Pensamento mítico. Arte. Psicologia analítica. 
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57 – DOBRA, DESDOBRE, ENROLA, DESENROLA 

O QUE O PAPEL PODE NOS ENSINAR  
 

Regina Aparecida dos Santos
1
 

Vera Maria Teresinha Rossetti Ferretti
2
 

 
Resumo 
Através do enrolar e desenrolar o papel perceber os diferentes movimentos do corpo: dobrar, desdobrar, 
esticar. O trabalho plástico será o produto das possibilidades de criação. A oficina propõe resgatar 
movimentos simples da criança que fazem parte da formação do repertório de movimentos do ser humano. 
Ao mesmo tempo possibilitar situações de dança estimuladas pelo papel nas quais os corpos em parceria 
consigam uma harmonia de movimento.  A partir da descoberta destes movimentos do corpo, desenvolver a 
sensibilidade do contato com diferentes formas de dobraduras no papel (técnica do quilling) e a 
possibilidade de criar integrando o material, a técnica, o corpo e os sentimentos.  
 
Palavras-chave: Corpo. Movimento. Papel.  
 
Referências:  
 
CIORNAI, S. (Org.) e outros. Percursos em Arteterapia – Arteterapia Educação e Saúde.  S. Paulo: 
Summus, 2005. 
   
FERRETTI, V.  Dissertação de Mestrado na PUC. Arteterapia: O cuidado com o profissional de saúde. S. 
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58 – SEMENTE DE QUE EU SOU?  

O JOGO AFRICANO MANCALA PROPOSTO COMO UM JOGO COOPERATIVO E ARTETERAPÊUTICO PARA SE 
TRABALHAR DONS E TALENTOS  

 
Patrícia Pinna Bernardo

1 

 
Resumo 
Cada ciclo em nossa jornada existencial é governado por símbolos que, ao serem acessados e germinados, 
como sementes, no campo psicológico, promovem o desenvolvimento de dons e talentos que, 
compartilhados através das relações eu-outro-meio ambiente, favorecem a canalização da energia psíquica 
rumo à estruturação e expansão da consciência, alimentando o nosso processo de individuação. A nossa 
energia psíquica caminha em dois sentidos: consciência-inconsciente (num eixo vertical), e mundo interno-
externo (num eixo horizontal). A nossa saúde integral depende desse fluxo energético livre de bloqueios, 
nutrindo-nos e promovendo o autodesenvolvimento. A Arteterapia mostra-se um recurso extremamente 
valioso para a nossa integridade psicológica ao promover o intercâmbio energético nesses dois eixos. O 
trabalho com mitos e contos de diferentes origens, associado a jogos tradicionais, como o jogo africano 
Mancala, propostos através do formato de jogos arteterapêuticos, podem proporcionar o diálogo 
intercultural, além de promover a aproximação e harmonização entre a orientação consciente e 
inconsciente, fator fundamental para a nossa saúde psíquica, diminuindo a tensão entre essas instâncias e 
permitindo que elas trabalhem em conjunto em nosso projeto de vida, tornando real o rascunho potencial 
inato de quem somos e do que podemos ser, trazendo à tona o remédio que somos para nós mesmos e 
para o Universo. 
 
Palavras-chave: Mitologia. Jogos arteterapêuticos. Talentos. Mancala. 
 
Referências: 
 
BERNARDO, P. P. A Prática da Arteterapia - Correlações entre temas e recursos. Vol. I: Temas centrais 
em Arteterapia. São Paulo: Edição da Autora, 2008.  
 
BERNARDO, P. P. A Prática da Arteterapia - Correlações entre temas e recursos. Vol. V: A alquimia nos 
contos e mitos e a Arteterapia: criatividade, transformação e individuação. São Paulo: Edição da Autora, 
2010. 
 
JUNG, C. G. A Natureza da Psique. Petrópolis: Vozes, 1984. 
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59 – ÁRVORE SER... E SER QUEM SOU! 

 
Rozemar Maria Candido¹ 

 
RESUMO 
A Oficina tem como objetivo fazer uma releitura livre da metodologia da Árvore da Vida que é uma 
abordagem narrativa coletiva desenvolvida por David Denborough do Dulwich Center na Austrália e Ncazelo 
Ncube da África do Sul, como proposta de ajudar a lidar com traumas significativos e reduzir seus efeitos. 
Originalmente foi desenvolvida para o trabalho com crianças vulneráveis na África do Sul que sofreram 
muitas perdas devido ao HIV e na maioria vivem em situação de negligência, abuso ou violência. A 
metodologia favorece, segundo os autores, a criação de um território seguro de identidade antes de entrar 
nas dificuldades da vida dos participantes. A oficina trabalhará com uma versão simbólica da árvore onde 
cada pessoa irá vivenciar o Ser Árvore e construirá sua imagem de árvore. A vivência traz a reflexão em 
relação à própria história do participante levando-o a pensar sobre sua sustentação, o que o apóia, quais 
suas habilidades, o que quer agarrar na sua vida, quais as pessoas que o influenciaram na vida ou que 
deixaram marcas significativas, os presentes que recebeu da vida, as contribuições que pode deixar como 
legado para a vida. As árvores irão constituir a floresta e os participantes trarão mensagens positivas para 
as árvores que sentirem uma conexão. A simbologia da árvore está relacionada com diferentes níveis da 
consciência, fazendo conexão com o mundo inconsciente, intermediário, consciente e transpessoal. Para 
Jung, a árvore é um símbolo do arquétipo do Self.  
 
Palavras-chave: Terapia Narrativa. Árvore da Vida. Linguagem Simbólica. 
 
 
Referências: 
 
MORGAN, A. O que é Terapia Narrativa?: uma introdução de fácil leitura. Brum, C. (trad). Porto Alegre: 
Centro de Estudos e Práticas Narrativas, 2007. (trabalho original publicado em 2000. Adelaide: Dulwich 
Centre Publications). 
 
RUSSELL, S. & Carey, M.  Terapia narrativa: respondendo às suas perguntas. Francisco, A. (trad). Porto 
Alegre: Centro de Estudos e Práticas Narrativas. 2007. (Trabalho original publicado em 2004. Adelaide: 
Dulwich Centre Publications). 
 
JUNG, Carl G.. O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Nova Editora. 2008. 
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60 – JORNADA ARQUETÍPICA DOS QUATRO ELEMENTOS 

 
Joeliete Vitória de Matos

1
 

Aline Esquivel Barreto
2
 
 

Resumo 
Os Quatro Elementos (Terra, Fogo, Água, Ar) são arquétipos que representam os princípios e estados de 
energia fundamentais da estrutura universal e manifestação da vida, presentes em tudo o que existe. A 
Terra é a base de todos os seres vivos; representa o corpo, em função do seu aspecto concreto e estável. 
No ser humano, o Fogo representa a energia pessoal, a intuição, o espírito, a individualidade. A Água 
relaciona-se aos sentimentos e emoções. O Ar representa a razão, as ideias e a interligação intelectual e 
social. Esses princípios basilares ordenados em diferentes proporções definem a natureza peculiar de cada 
indivíduo. Jung associou cada elemento a uma função psíquica: Terra e Sensação, Fogo e Intuição, Água e 
Sentimento, Ar e Pensamento. Esta Jornada traduz-se em vivências inspiradas nesses arquétipos, cujas 
etapas incluem atividades de sensibilização através de imagens, símbolos, textos, imaginação ativa, 
músicas e danças, que conduzem os participantes a transitar por cada elemento, perceber sua dinâmica 
interna e despertar o curador interior. É um convite à integração dos corpos físico, emocional, mental e 
espiritual para a construção mais plena e harmoniosa da própria história e relacionamentos. É um portal 
para a cura e um encontro amoroso com o Si Mesmo... 
 
Palavras-chave: Arquétipo. Quatro Elementos. Self. 
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61 – ARTETERAPIA E PSICOPEDAGOGIA: A MAGIA DE CRIAR E APRENDER 

 
Dilaina Paula dos Santos¹ 

 
 

Resumo 
A Arteterapia e a Psicopedagogia são áreas afins, pois integram o sentir, o pensar e o fazer na reinvenção 
de conceitos. O objetivo desta proposta é demonstrar que a arteterapia pode ser utilizada na intervenção 
psicopedagógica para abrir canais para a aprendizagem significativa, assim como por arteterapeutas que 
trabalham com crianças e adolescentes que apresentam dificuldades de aprendizagem. Para interpretar, 
planejar, ter foco, enfim, para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, faz-se necessário um diálogo 
com o real através do símbolo. A arte e a magia são as vias de acesso ao universo infantil e adolescente e 
trabalhar com esses instrumentos traz um sentido interno para eles. Esta oficina está embasada no artigo 
de minha autoria com mesmo título publicado no livro: Arteterapia para todos, de Claudia Colagrande em 
que utilizou-se como fundamentação a teoria de aprendizagem significativa e ludicidade de Alícia 
Fernandez relacionando-a à teoria Junguiana sobre a necessidade humana de simbolizar. Nesta oficina os 
participantes terão a oportunidade de vivenciarem a produção de alguns objetos de magia, no caso o 
caldeirão e a varinha. Desta forma poderão entrar em contato com seu potencial, com os recursos internos 
e com aquilo que gostariam de transformar. A apreciação dos trabalhos bem como a reflexão sobre os 
mesmos serão os recursos utilizados para a análise da proposta.   
 
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Símbolo. Criação. 
 
Referências: 
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COLAGRANDE, C. Arteterapia para todos. Rio de Janeiro: WAK, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
¹ Dilaina Paula dos Santos – Psicopedagoga titular pela ABPp com especialização em Arteterapia; Mestre em Artes 

pela UNESP; Coordenadora do curso de Arteterapia da FAMOSP; Autora de artigos na área 

Uma oportunidade para o Livre Pensar 

 
Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017          ISSN 2317-8612                                                                                                         
http://revistatransdisciplinar.com.br/           -            www.artezen.org 

 

 

 

Vol 1 - Jan / 2013                                                ISSN: 
 



85 

 

Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017               ISSN 2317-8612                http://revistatransdisciplinar.com.br/         -       www.artezen.org                                                                                       

 

 

  
 

OFICINA 

 
62 – O CORPO EM MOVIMENTO NA ARTETERAPIA 

 
Silvia Guertzenstein

1
 

Denisse Ramirez
2
 

 
Resumo 
A proposta desta oficina é trabalhar o corpo em movimento a partir da perspectiva da dança Movimento 
Terapia. Esta modalidade terapêutica faz parte das Psicoterapias das artes Criativas. A Dança Movimento 
Terapia faz uso da dança e do movimento em um processo que promove a integração emocional, cognitiva, 
física e social do indivíduo, conforme o estatuto da Ética da American Dance Therapy Association 
(www.adta.org). Nosso objetivo através desta oficina é trazer uma experiência de uso do corpo na Arte 
Terapia. Pensamos que esta vivencia possa servir como instrumentalização para os arteterapeutas e 
profissionais, bem como um processo de transformação através da dança e do movimento. A metodologia 
utilizada será baseada em técnicas da Dança Movimento Terapia, tendo como referencial teórico o trabalho 
de Marian Chase (Chaiklin, 2008). Dentro desta linha partimos basicamente do círculo, da roda, como base 
para o trabalho expressivo no grupo. Este serve como espaço de contenção e de troca. Dentro deste 
espaço são propostos exercícios individuais e grupais que buscam familiarizar-nos com nós mesmos, com 
os outros e com nossas possibilidades. Para finalizar faremos uma mandala coletiva a partir de materiais 
plásticos. E logo faremos uma roda de compartilhamento para elaborarmos aquilo que foi vivenciado e 
compartilharemos os entrelaces das técnicas corporais e plásticas, onde se encontram a Dança Movimento 
Terapia e a Arte Terapia. 
 
Palavras-chave:  Dança. Movimento. Terapia. Integração. Grupo. 
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63 – VESTIDA DE SUA HISTÓRIA 

 
Luciana Pellegrini Baptista
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo conduzir o participante da oficina a reflexão e experiência com 
diferentes possibilidades de expressão, a partir da história de Frida Kahlo. Entrar em contado com a 
maneira de vestir, com as pinturas e com a trajetória de vida da pintora será uma proposta motivadora para 
que nesta condição o participante entre em contato com aquela realidade.  A partir do que será vivido, 
interagindo estes momentos propostos durante a oficina e através do modelo da pintora, o participante será 
conduzido a conectar-se à sua própria história e trajetória, ressignificando-a se for conveniente. A roupa 
para Frida tinha a forma para mostrar seu patriotismo, transformar seu interior sofrido por uma poliomielite 
ocorrida na infância que deixou uma perna comprometida como sequela, um acidente sofrido na juventude 
que prejudicou e deixou-a com mais sequelas, três abortos e um casamento com amor, mas complexo. No 
seu modo de vestir procurava alterar seu estado de espírito e colocar-se melhor. Estas vestes eram 
motivação para suas pinturas. O referencial teórico utilizado foi o da Psicologia analítica de Jung e a 
abordagem temática da arteterapia e diversidade.  
 
Palavras-chave: Frida Kahlo. Vestuário. Ressignificação. 
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Resumo 
O objetivo da oficina proposta é demonstrar que a jardinagem pode se mostrar um valioso recurso no 
processo de autoconhecimento e desenvolvimento humano. O acompanhamento do crescimento da planta 
proporciona uma relação direta com o próprio crescimento do indivíduo na busca por mudanças. Segundo o 
professor-doutor Neidson Rodrigues analogamente podemos comparar o processo de crescimento do ser 
humano ao das plantas. Após escolher o que se quer plantar, preparar o terreno e semear, deve-se cuidar 
de modo adequado para que a semente germine e se desenvolva na forma da planta. Isso só ocorre se a 
semente, devidamente adubada e regada, acionar mecanismos internos e próprios que a façam 
desabrochar. Elaboramos e aplicamos esta proposta, em terapia breve, onde a todas as etapas da vida da 
planta corresponde uma etapa de crescimento pessoal. Cada um desses momentos foi vivenciado através 
de oficinas expressivas, em que diversas modalidades artísticas foram abordadas. Com os relatos dos 
participantes, além das produções de cada um, pudemos melhor perceber seus movimentos internos em 
busca de um crescimento pessoal. Metodologia: a oficina proposta para o congresso baseia-se nas 
respostas, pelos participantes através das atividades, às seguintes questões: O que posso semear em 
minha vida? / O que quero plantar – aqui e agora – dentro de mim? / Como me preparo para semear essas 
mudanças? Em cada um desses momentos haverá um proposição de atividade expressiva – escrita criativa, 
desenho, colagem – além dos processos de: conhecer as diferentes possibilidades de plantio, escolher a 
sua semente, preparar a terra e semear. 
 
Palavras-chave: Semear. Escolhas. Cuidado. 
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OFICINA 

 
65 – COM A BENÇÃO DOS ORIXÁS: ARTETERAPIA E MITOLOGIA AFRICANA 

 
Oneide Regina Depret

1 

 
Resumo 
Do ponto de vista da Psicologia Analítica, podemos considerar que os mitos dos orixás representam 
padrões arquetípicos atuantes na psique de homens e mulheres. Com o objetivo de promover para o 
participante da oficina a oportunidade de contato com a sabedoria ancestral de matriz africana, apresentarei 
os mitos dos principais Orixás e recursos arteterapêuticos correspondentes, indicados para estimular os 
potenciais a eles associados e presentes em cada um de nós. A oficina consistirá nas seguintes etapas: 
apresentação da proposta e fundamentação teórica resumida; relato de cada mito destacando as 
características do orixá, seu simbolismo, manifestações na psique e correlações com os materiais 
selecionados; confecção de atividade expressiva pelos participantes; comentários sobre os trabalhos e 
fechamento. A atividade expressiva realizada a partir do relato desses mitos e da escolha dos recursos 
arteterapêuticos mais adequados para a ativação dos símbolos que lhes correspondem, pode tanto 
favorecer a aquisição de maior consciência e compreensão sobre atitudes, sentimentos e potencialidades 
não desenvolvidas, quanto proporcionar a estimulação das qualidades por eles representadas e a 
conseqüente integração de conteúdos conscientes e inconscientes da psique, promovendo assim o 
autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal.  
 
Palavras-chave: Mitologia africana. Psicologia analítica. Desenvolvimento pessoal. 
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OFICINA 

 
66 – O TEATRO CONTRA CENA 

Paulo Antunes¹ 
 
Resumo 
Segundo a OMS, a drogadicção é uma doença (transtornos mentais relacionados a substâncias químicas) 
em que corpo e mente padecem por igual. Encontramos também esta relação na literatura dos grupos de 
mútua ajuda (AA e NA), incluindo a ideia espírito. Coincidentemente ou não à concepção de espiritualidade 
de Carl Jung, esta definição não está ligada a uma seita ou religião, mas sim a fatores arquetípicos e 
mitológicos. Utilizar o teatro como arte referencial da arteterapia, no tratamento de adictos, é lidar com 
personas e máscaras do inconsciente de forma terapêutica e base metodológica apropriada para atender a 
demanda de drogadictos buscando a recuperação. Na matéria da drogadicção, poucos são os 
arteterapeutas especializados em reabilitação de adictos. Até mesmo encontrar literatura específica como 
referência para pesquisa é muito difícil. O trabalho aqui proposto é fruto de anos de experiência em clínicas 
e em grupos de mútua ajuda no ofício do arteterapeuta atuando exclusivamente na área da drogadicção. 
Além de aplicar os conceitos de Carl Jung e apreciar as ideias de Luigi Zora, que encadeia a compulsão a 
drogas, ao declínio da ritualização nos tempos modernos, experimentei técnicas do psicodrama, Jacob 
Moreno, do teatro do oprimido, Augusto Boal, e de jogos teatrais, Viola Spolin, estimulando a liberdade, a 
espontaneidade e a expansão corporal. No intuito de deixar que o corpo libere a fala da mente e do espírito, 
aprisionados e conturbados pelas compulsões químicas e comportamentais do adicto, gerando assim o 
crescimento pessoal, que nesta oficina de teatro será experienciado pelos participantes. 
 
Palavras-chave: Adicção. Teatro.  Máscara.  Dependência química. Arteterapia. 
 
 
Referências: 
 
ZORA, L. Nascer não basta. São Paulo: Axis Mundi, 2010. 
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OFICINA 

 
67 – RABISCOS TERAPÊUTICOS 

 
Luci Vilanova

1 

Resumo 
Doodle é um desenho que fazemos sem destino específico e o deixamos sair quando estamos 
concentrados em outra ação, como falar ao telefone, por exemplo. Enquanto o fazemos, não o avaliamos ou 
criticamos. Artistas visuais utilizam os doodles como um berçário das formas e pontos de partida para 
grandes ideias, contribuindo, assim, para diferentes processos criativos. Quando elaboramos doodles, 
estamos mais receptivos a revelar imagens do subconsciente ou do inconsciente coletivo. Assim, analisar 
um doodle nos permite pontuar símbolos, que poderão direcionar um processo arteterapêutico. Nesta 
oficina, pretende-se criar doodles e a partir deles desenvolver uma amplificação, proporcionando aos 
participantes uma vivência com este recurso. Segundo Steven Aimone, todos nós já tivemos experiências 
com doodles, e para este autor, há um crescente consenso de que os doodles revelam facetas chaves da 
psique de quem os faz.  Para utilizá-los em prol da Arteterapia, foram consideradas além das definições de 
Aimone, os estudos sobre criatividade de Fayga Ostrower,  e articulando-os com a expressão do desenho, 
suas propriedades, uso e indicações em Arteterapia, apontados por Ângela Philippini. A metodologia da 
oficina consiste em apresentar como os doodles passam a ser considerados Rabiscos Terapêuticos; 
conduzir uma prática para exercitar e conhecer o traçado pessoal; orientar a escolha de um dos doodles 
produzidos; encaminhar a amplificação de símbolos revelados nos doodles escolhidos, através da inserção 
de cores; e por fim, propor a partilha da experiência e de suas respectivas amplificações. A oficina ocorrerá 
com um mínimo de cinco e o máximo de  15 participantes. 
 
Palavras-chave: Arteterapia. Doodles.  Rabiscos terapêuticos. Criatividade.  Inconsciente. 
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OFICINA 

 
68 – MINOTAURO DOMINADO - A INTEGRAÇÃO DA SOMBRA 

 
Sandra Rodrigues Ribeiro de Paula

1 

 
Resumo 
O trabalho foi fundamentado na psicologia analítica de C. G. Jung, e utilizou os conceitos sobre sombra e 
persona, e a potencialidade do desenho como processo de mudança e transformações. Buscando realizar 
um trabalho arteterapêutico inovador, que reúne conceitos amplamente estudados, o desenho foi utilizado 
como instrumento para construir as imagens e modificá-las de acordo com as necessidades percebidas pelo 
paciente e/ou arteterapeuta. O trabalho tem como objetivo proporcionar a união, integração e 
reconhecimento da sombra, persona, a percepção dos elementos ausentes e/ou excessivos no desenho 
buscando atingir o equilíbrio necessário para o desenvolvimento de um ser humano mais pleno. Os 
encontros foram realizados em atelier arteterapêutico com oito pessoas entre doze e sessenta anos. Os 
encontros iniciavam-se com uma sensibilização, e solicitava-se ao paciente a escolha de dois animais, um 
de sua preferência e outro ao qual o paciente possui aversão, descrevendo três qualidades e três defeitos 
de ambos, ressaltando que não há necessidade de saber desenhar com perfeição. Os materiais utilizados 
foram papel sulfite, lápis de cor, aparelho de som.  Quanto aos resultados percebemos uma transformação 
dos pacientes frente aos desafios cotidianos, uma maior tolerância à presença do animal que tem aversão. 
A integração gradual dos elementos do conceito sombra. Percebemos que a utilização do desenho como 
princípio revelador e transformador provocando mudanças e descobertas, produzindo um universo fecundo 
para realizações e conquistas, proporcionando um equilíbrio interior e exterior. 
 
Palavras-chave: Desenho. Psicologia Analítica. Arteterapia. 
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MESA TEMÁTICA 1 – O arquétipo do herói e a integração do ser 

 
1 – O ARQUÉTIPO DO HERÓI E A UNIÃO DOS OPOSTOS 

Sonia Bufarah Tommasi
1
 

José Jorge de Morais Zacharias
2
 

 
Resumo 
Os mitos permitem a representação dos conflitos, sentimentos e emoções relacionados aos problemas 
individuais e situações características de cada fase do desenvolvimento humano. Narrar mitos e elaborá-
los, é uma maneira de abordar questões delicadas indiretamente. É um modo de fazer refletir sobre temas 
importantes, por meio de vivências e práticas de atividades que permitam a expressão dos afetos 
envolvidos, sua elaboração mais profunda e completa. Sem a preocupação moralizante, as histórias fazem 
avaliar a responsabilidade e as consequências dos atos praticados. Os heróis e suas provas servem como 
modelos identificatórios, auxiliam no processo de estimular o desenvolvimento de recursos e 
potencialidades no processo terapêutico e educativo. O modelo do herói é um referencial para o indivíduo. 

Palavras-chave: Arquétipo. Mitos. Herói. Arteterapia. 

 

 

Para explicar o nascimento, crescimento e 
morte, o relacionamento interpessoal e amoroso, 
a vida em sociedade, os combates, a caça, a 
saúde e a doença, o ser humano cria imagens e 
histórias. ―A vida de cada ser humano é composta 
de múltiplas histórias, que se entrelaçam, se 
distanciam, que se sobrepõem e que formam a 
grande rede do ser e do existir. O estar no mundo 
aguça o sentidos e permite o ver, o sentir, o 
cheirar, o degustar, os quais estimulam o pensar, 
o imaginar e o criar‖ (TOMMASI,2011, p.22).  

Viver em sociedade significa participar, 
interagir e compartilhar. ―Desta relação do 
humano com o mundo, nascem as narrativas, as 
historias, mitos, lendas, contos de fada. Para 
explicar a sua própria existência, os fenômenos a 
sua volta, o ser humano cria deuses e deusas, 
demônios e fantasmas que compõe as narrativas 
mitológicas‖ (TOMMASI, 20011, p.22). 

O ser humano cria histórias, as quais narram 

como surgiram e como evoluíram até chegar ao 
ponto atual de existência. Portanto, desde as 
plantas e animais aos planetas, tudo tem uma 
história.  O nascer e o pôr-do-sol, a jornada da 
vida para morte e o além, a natureza e a 
mudança das estações são todos os aspectos da 
vida que os seres humanos tentaram explicar por 
meio da mitologia.Os mitos transmitem os 
grandes dramas do processo existencial. 

O mito parece ser eterno, existe em todas as 
culturas, contado com diferentes roupagens, 
percorreu longas distancias, entrou e saiu de 
moda, foi expulso e trancafiado por não ser 
verdadeiro. Faz parte da vida cotidiana e do lar, 
penetra com suavidade no pensamento, modifica 
comportamento, valores sociais e morais. "Os 
mitos existem, mesmo que suas expressões não 
coincidam com nosso conceito incomensurável de 
'verdade' ‖(JUNG, 2000, OC v. XVIII, p.17). 

Entrar em contato com os mitos conduz o leitor  
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a penetrar na esfera instintiva, porém: 
 
O mergulho nas esferas dos instintos, não 

conduz à percepção consciente do instinto e 
sua assimilação, porque a consciência luta até 
mesmo em pânico contra a ameaça de ser 
tragada pelo primitivismo em pela 
inconsciência da esfera dos instintos. Este 
medo é o eterno objeto do mito do herói e o 
tema de inúmeros tabus. Quanto mais nos 
aproximamos do mundo dos instintos, tanto 
mais violenta é a tendência a nos libertar dele 
e a arrancar a luz da consciência das trevas 
dos abismos sufocadores.Psicologicamente, 
porém, como imagem do instinto, o arquétipo 
é um alvo espiritual para o qual tende toda a 
natureza do ser humano; é o mar em direção 
ao qual todos os rios percorrem seus 
acidentados caminhos; é o prêmio que o herói 
conquista em sua luta com o dragão (JUNG, 
2000, OC v. XVIII p. 76). 
 

A mitologia é uma atividade necessária ao 
desenvolvimento do pensamento humano. É o 
processo mais antigo que mantém os universos 
simbólicos que acarreta a sistematização de 
legitimações cognoscitivas, afetivas e normativas. 
É a que mais se aproxima da redação de uma 
história do pensamento em termos sociológicos e 
psicológicos. Sem propor um esquema 
evolucionista, mas apenas para compreensão 
didática, seguem uma ordem: mitologia, teologia, 
filosofia e científica. 

A mitologia, elemento conceitual está mais 
próxima do nível ingênuo do universo simbólico, 
no qual há o mínimo de necessidade de 
compreensão teórica do universo, além da 
suposição prática do universo em questão como 
realidade objetiva. O pensamento mitológico 
opera dentro da continuidade entre o mundo 
humano e o mundo dos deuses (BERGER e 
LUCKMANN, 1974, p.150). 

Os mitos ensinam o caminho a ser seguido. 
São exemplos de ações e comportamentos 
esperados que o indivíduo deve desempenhar 
para pertencer a uma sociedade. Não só em 
relação às ações sagradas ou profanas, mas 
também em relação à sua própria condição. 

Para Eliade e Couliano (1999, p. 340) ―O mito 
desvenda uma região ontológica inacessível à 
experiência lógica superficial. O mito exprime 
plástica e dramaticamente o que a metafísica e a 
teologia definem dialeticamente.‖ O mito 
desvenda a natureza do ser enquanto ser. 
Entende o ser dentro de sua própria natureza, 
realidade e existência, que é comum a todos e a 
cada um dos seres. 

O mito, tanto na educação quanto em terapias, 
indica os caminhos a serem seguidos para o 
desenvolvimento da psique. O mito dialoga com o 
ego mostrando o conhecido e o desconhecido, 
trazendo informações e conteúdos do 
inconsciente que devem ser conhecidos. 

O mito propicia o autoconhecimento, 
"Conhece a ti mesmo, e conhecerás o deus que 
habita em ti", frase atribuída ao filósofo grego 
Sócrates.Portanto temos que conhecer as forças 
que nos regem as emoções, instintos, cognições 
e o nível de energia disponível para a ação. 

Conhecer o mito significa entrar em contato 
com a historicidade da nossa vida, do nosso 
corpo e a interação do humano com a natureza e 
o meio ambiente. A mitologia é vida e é vital para 
o ser humano. O mito revela e desvela a 
imaginação e a criatividade do humano sobre si, 
sobre o outro e sobre o mundo. 

Portanto, a ―primeira forma de reflexão 
religiosa, moral e social é apresentada pelos 
mitos e posteriormente pela filosofia. O mito 
apresenta a unidade primordial imediata entre os 
problemas humanos e problemas cósmicos‖ 
(TOMMASI, 2011, p. 22). 

É no campo do mito que ocorre o confronto 
direto, do particular, do elementar com o étnico, 
do individual com o coletivo, do individual e 
coletivo com o divino. Sendo a mitologia 
progressiva, ela integra o indivíduo ao coletivo, ao 
mesmo tempo em que integra ambos ao divino, 
dando sentido à existência. 

 
Assim os mitos contêm representações 

simbólicas importantes para cada fase do 
desenvolvimento humano e permitem ao 
indivíduo que passa por determinada etapa do 
processo, conectar-se com a experiência 
adquirida por toda a humanidade, 
compreendendo seu sofrimento como natural da 
condição humana e superando assim a 
sensação de impotência e isolamento, 
característico de momentos de crise.  

 
Portanto, o uso do mito na arteterapia e na 

educação, favorece o desenvolvimento do ego e 
a integração do indivíduo ao meio familiar, social, 
profissional e espiritual. Estimula o processo de 
autoconhecimento. Reorganiza as emoções e 
sentimentos em relação às experiências vividas. 
Dinamiza os conflitos existenciais. Alivia as 
tensões do ser e do existir. 
 
O HERÓI NO MITO   

 
Entre todos os mitos, os mais conhecidos são 

aqueles que narram a jornada de um Herói.  
Surgem nas mais diversas épocas e culturas, 
com diferentes versões, porém são 
estruturalmente muito semelhantes. Seguem um 
padrão universal. Campbell (1949), demonstraque 
cada herói adquire a face de sua cultura 
específica, mas sua jornada é sempre a mesma, 
vivendo sempre o mesmo mito, que chamou de 
‗monomito‘.  

O herói, no mito, nasce da união entre um 
deus ou deusa com um ser humano, portanto 
simboliza a união das forças celestes e terrestres.  
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Não é imortal como um de seus pais, mas 
carrega um poder sobrenatural. É considerado 
um deus decaído ou um humano divinizado. A 
imortalidade pode ser adquirida, como aconteceu 
com Pólux e Héracles (Hércules) da mitologia 
grega.  

Para Hollis (2005, p. 71) ―O herói é um nome 
para uma designação de uma personificação de 
certa energia e intencionalidade que se encontra 
dentro de todos nós, embora possamos ter um 
acesso muito incerto a ela.‖. 

Outros autores apontam que: 
―O Herói simboliza o elã evolutivo, o desejo 

essencial, a situação conflitante da psique 
humana agitada pelo combate contra os monstros 
da perversão‖ (CHEVALIER e GHEERBRANTE, 
1998, p.489). 

O arquétipo do herói é ativado durante o 
processo de desenvolvimento da consciência 
humana. Segundo Neumann (apud TOMMASI e 
SOARES, 2015), o herói é o precursor arquetípico 
da humanidade em geral e os estágios do mito 
coincidem com as etapas do desenvolvimento da 
personalidade de cada indivíduo. 

 
O ego é estruturado a partir do centro 

organizador da personalidade, sendo sua 
função tornar-se instrumento de realização das 
potencialidades do Self no mundo exterior. 

 Esse fenômeno psicológico encontra 
representação na figura do herói mitológico. A 
luta do herói (representando a personalidade 
consciente) contra o monstro (o inconsciente, a 
mãe e as forças regressivas) aparece nos mitos 
em que o herói é devorado pela baleia e depois 
renasce ou quando enfrenta o monstro em uma 
luta de vida ou morte, que representa a 
conquista da consciência, a busca do próprio 
caminho pelo indivíduo e, no plano coletivo, uma 
mudança de estágio no processo evolutivo. 

Nos mitos geralmente o herói é um salvador. 
Ele salva seu povo do ataque de dragões, 
monstros devoradores ou vilões sanguinários. 
Liberta a princesa ou livra toda uma aldeia de 
um inimigo cruel. O herói também pode ser 
aquele que encontra um tesouro escondido ou 
escapa da barriga de um monstro e liberta os 
que haviam sido devorados antes dele. Às 
vezes ele é vítima ingênua de forças do mal, 
outras ele é arrogante e acaba punido pelos 
deuses.  

Nas histórias dos heróis, sempre existe uma 
situação terrível que precisa ser resolvida e 
essa é sua tarefa. Portanto, o herói é quem vai 
restaurar o equilíbrio original, restabelecer o 
padrão normal de funcionamento de toda uma 
coletividade. 

Quando se ouve uma narrativa de um mito, 
pode haver uma identificação com o herói. As 
histórias de heróis são, por esse motivo, muito 
importantes em determinadas condições de vida 
porque ajudam a restaurar a força e a coragem 
para enfrentar tal situação. 

A missão do herói pessoal, a de se tornar o 
que os deuses quiserem, não o que o ego 
deseja, há uma tarefa importante a ser 
realizada, beneficia o sujeito e a cultura ao 

fornecer valores mais diferenciados, 
contribuições mais singulares ao coletivo. Essa 
missão é o oposto de uma agenda narcisista, 
pois ela serve a valores transcendentes 
incorporados pelos deuses. 

 
Considerações finais 
 

A presença do herói se observa ao longo de 
toda a vida, desde o nascimento até a morte, 
quando a mesma situação de enfrentar o 
desconhecido se impõe. Esta jornada se 
apresenta como rompimento da dependência 
parental, enfrentamento de medos reais ou 
imaginários, realização de tarefas arriscadas e 
demais atos simbólicos. 

O caminho do herói, ou da heroína, foi 
imortalizado nas histórias que produziram as 
diversas culturas. Nelas o protagonista necessita 
restaurar o equilíbrio perdido. Na modernidade 
temos como exemplo filmes como A viagem de 
Chihiro, Harry Potter ou O senhor dos anéis. Em 
todas estas histórias há um herói ou heroína que 
é desafiado a realizar uma tarefa integradora com 
o intuito de restabelecer o equilíbrio perdido. 

O chamado é aceito, mesmo que o 
protagonista não tenha plena consciência do que 
deve fazer. Esta viagem não ocorre sem a ajuda 
de outras personagens importantes que auxiliam 
a caminhada; no entanto, a decisão, muitas vezes 
ética, está nas mãos do herói. Ele ou ela não são 
obrigados a seguir em frente, podem desistir a 
qualquer momento. 

Em termos psicológicos, estabelecer uma 
analogia entre a vida consciente com estas 
histórias, tende a ampliar os significados internos 
da jornada. Oferecer a oportunidade do cliente 
entrar em contato com esta dimensão simbólica, 
seja por meio da apropriação do texto na análise 
e/ou por meio de atividades de arteterapia em 
muito auxiliará o cliente na conscientização de 
sua condição no mundo e possivelmente se 
tornará um momento mágico de descobertas 
pessoais. 
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MESA TEMÁTICA 1 – O arquétipo do herói e a integração do ser 

 
2 – JORNADA DO HERÓI EM BUSCA DA ETERNIDADE 

E DO INFINITO – A HEROÍNA LEILA DINIZ 
                                 Ligia Diniz

1 

 
Resumo: 
Este artigo tem como objetivo mostrar o trajeto de uma mulher que constelou pioneiramente em seu 
contexto cultural a versão feminina do arquétipo do herói: minha irmã, Leila Diniz. Comparo sua trajetória 
com a trajetória do herói, mostrando que Leila alcança, em sua breve passagem aqui nesta vida, a plenitude 
do seu ser, e se transforma em símbolo de mulher revolucionária, tornando-se um mito nacional. 
 
Palavras-chave: Arquétipo. Herói. Feminino. Individuação. 
 
Abstract: 
This article has the objective of showing the journey of a woman who stood out in a pioneering manner from 
her cultural context, as a  feminin version of the archetypal  hero: my sister, Leila Diniz. I compare my sister‘s 
journey to the hero‘s journey, showing how Leila attained theplenitude of her being in  her brief passage 
through this life, and thereafter  became a symbol of  the revolutionary woman , became a national legend.   
 
Key words: Archetype.Hero.Feminine.Individuation. 
 

 
 
 
 

“Sou uma pessoa l ivre e em paz com o 
mundo.  

Conquis te i  a minha l iberdade a duras 
penas,   

rompendo com as convenções que 
to lh iam os meus passos.   

Por isso,  fu i mui tas vezes censurada,  
mas nunca vac i le i ,  sempre fu i em frente.  

Tudo que f iz me garant iu a paz  
e a tranquil idade que tenho hoje.  

Sou Lei la Din iz”  
 

(Texto do d iár io de Lei la)  

 
  

 
______________ 
1 
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LEILA DINIZ: O FEMININO QUE SE REALIZOU 
 

 
Leila, minha irmã, é filha do primeiro 

casamento do meu pai. Quando ela nasceu este 
casamento já estava falido. Ela foi gerada e 
parida em um casamento em crise, num contexto 
de dúvidas, tristezas e depressão. Sua mãe, 
ciente da separação que se aproximava, vinha se 
deprimindo e definhando. Quando Leila tinha sete 
meses de idade meu pai separou-se da mãe dela, 
e esta, fragilizada com todo este processo, ficou 
doente e acabou por ser internada, sem 
conseguir desempenhar seu papel de mãe.  

Meu pai ficou com os filhos; assim, Leila aos 
sete meses é separada da mãe.  Os filhos mais 
velhos foram colocados em um colégio interno. 
Leila, ainda bebê é entregue aos cuidados da avó 
paterna, que representa, assim, o papel de sua 
segunda mãe. 

Meu pai era comunista, sonhava e lutava por 
um mundo com mais liberdade e mais igualdade. 
E em uma das reuniões do partido conheceu 
minha mãe. Foram viver juntos. E os filhos dele 
também. 

 Leila então, aos três anos de idade, é 
separada da mãe-avó, retornaao lado do pai, 
recebe sua terceira mãe: a madrasta, que a amou 
e cuidou dela como filha.  

 É ocultado de Leila sua verdadeira origem, ela 
cresce pensando ser filha de minha mãe. Cresce 
nesta mentira, neste segredo velado. 

Aos 15 anos descobre a verdade, revelada por 
uma tia mais velha, uma velha anciã.  

Sai, então, da casa do pai e vai à procura de 
sua verdadeira mãe. Nesse momento Leila 
começa um processo de análise, (o que em sua 
época não era comum), uma busca de 
autoconhecimento, um mergulho em si mesma. 

Após viver um tempo com amigas, com uma 
tia e com a mãe real, retorna à casa paterna e 
assume a singularidade de sua vida: ela tem duas 
mães - ―a que a pariu, e a que a criou‖. 

Mas Leila não fica muito tempo com nenhuma 
das mães. Logo vai viver com Domingos de 
Oliveira, ainda adolescente (17 anos). Começa aí 
seu percurso como atriz e como mulher adulta, 
revolucionária, que vai romper com os valores 
que aprisionavam as mulheres na tradicional 
sociedade brasileira. 

É através da arte, que Leila pode reafirmar 
publicamente suas ideias e comportamentos de 
mulher liberada. 

Leila cria uma linguagem própria, um 
comportamento singular.  

Mulher bonita, sensual, suave. A encarnação 
de Afrodite, mas moleca, transgressora, diz 
palavrão, tem uma liberdade de ir e vir que só os 
homens tinham. 

Ela une comportamento masculino com 
comportamento totalmente feminino.  

É rebelde, mas não é agressiva, é doce.  

Leila é amante e é mãe. Ela une sexualidade-
prazer e maternidade. 

É paradoxal. Livre, seu compromisso era com 
a liberdade. 

Leila teve muitos amores, mas não se prendeu 
a nenhum; “Eu gosto mesmo é de viver de 
amores”. 

Leila amava o mar, o mar era seu confidente, 
era no mar que ela ganhava energia. Leila 
mergulhava no mar a qualquer hora, à noite, de 
madrugada, de dia. E saia energizada, nutrida, 
abastecida. Ficava horas conversando com o 
mar. E depois nele mergulhava. Como se 
estivesse se banhando na Grande Mãe. Se o mar 
estava bravio, ela mergulhava e enfrentava sua 
fúria, como quem enfrenta seus próprios 
maremotos, seus próprios medos.  

Dizia ela para o mar: 
 

 ―Br igam Espanha e Holanda  
pelos d ire itos do mar.  
O mar é das gaivotas  
que nele sabem voar.  

Br igam Espanha e Holanda  
pelos d ire itos do mar  

porque não sabem que o mar  
é de quem o sabe amar‖. 

 
Ao ficar grávida, exibe sua barriga, seu corpo 

de mãe. Com total orgulho por ser mulher, por ser 
terra, por ser geradora, por ser mãe. 

Leila exibe sua maternidade. Exibe a fêmea 
dando de mamar à cria. 

O mar sempre presente, Leila dá o nome de 
Janaína, rainha do mar, para sua filha. 

Como essa mulher pode ser tão linda, sensual, 
amante e também ser mãe carinhosa, nutridora?  

Como essa mulher consegue ser mãe solteira 
e não ser infeliz, sofredora, ―abandonada‖? 

Como essa mulher consegue ser tão rebelde, 
tão inovadora e não ser chata, feia, agressiva?  

Os ―poderosos‖ ficaram incomodados, não 
aguentaram, e começaram a perseguir Leila.  

Exigiram dela que assinasse um documento 
comprometendo-se a não mais dizer palavrão em 
público. Cortaram sua linguagem.  

Proibiram a sua imagem na televisão. 
Cortaram sua expressão. 

Os ―poderosos‖ a silenciaram. 
Leila vai para longe. A viagem sem volta. Não 

se despediu, mas permaneceu.  
E já que aqui na terra não podia mais se 

expressar, Leila explode no ar. Se desmaterializa. 
E como uma grande heroína vira uma 
constelação no céu. Para que todos possam ver: 
“Leila, um feminino que se realizou”. 
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ATIVAÇÃO DO ARQUÉTIPO DO HERÓI EM 
LEILA 

 
“Herói é alguém que deu 

a própria vida  
por algo maior que ele 

mesmo”. 
   

 Joseph Campbell 

 

 
Via de regra os heróis têm um nascimento 

complicado, precedido por muitas dificuldades.  
Leila nasce num contexto de crise e separação 

dos pais, e de depressão e doença da mãe (que 
não desempenha seu papel de mãe, mesmo 
depois de ficar boa e sair do hospital).  

O herói é geralmente separado do convívio 
materno, de sua mãe biológica. 

Leila é separada de sua mãe aos sete meses 
de idade. 

Às vezes ocorre o fenômeno da ―dupla mãe‖, o 
herói quase sempre tem uma mãe biológica e 
uma mãe que o cria. 

Leila aos três anos ganha uma nova mãe, na 
madrasta. E como sua mãe biológica não morreu, 
passa a ter duas mães, a que a pariu e a que a 
criou. 

A mãe biológica deu nascimento ao corpo de 
Leila. A mãe adotiva propicia o nascimento da 
heroína Leila, pois pelo fato desta mãe já ser um 
feminino transgressor facilitou a ativação do 
arquétipo do herói. 

Na adolescência o futuro herói acaba 
descobrindo sua origem. Retorna a sua tribo ou a 
seu reino.  

Leila descobre sua verdadeira mãe, através de 
uma tia mais velha (lembrando a velha sábia) e 
vai procurá-la. 

Leila aos quinze anos sai em busca de si 
mesma. Tem uma energia forte que a impulsiona 

para se individuar. Diferencia-se de duas mães. E 
nesse momento começa a trabalhar e a ser 
independente. 

O herói quase sempre rompe com o pai. Leila, 
aos quinze anos, descobre a verdade sobre sua 
maternidade e sai da casa paterna. Nesse 
momento de diferenciação do pai, em que se 
ultrapassa o arquétipo do pai para se buscar os 
próprios valores, Leila, cujo pai era um 
transgressor da consciência coletiva, realiza a 
―transgressão da transgressão‖. 

A etapa das aventuras sempre ocorre em algo 
que simboliza o inconsciente: uma floresta, uma 
caverna, o mar, etc. O herói, neste momento, 
parte para um encontro consigo mesmo, um 
mergulho da libido dentro de si mesmo.  

Leila mergulhava no mar como quem 
mergulha nas profundezas do seu ser.  

Neste período que se afasta da casa paterna 
vai fazer análise, realizando um mergulho, uma 
busca de si mesma. Enfrentando sua sombra, 
subjugando e assimilando sua sombra, e dela 
retirando sua força. ―Tem-se que brigar com o 
passado, ou melhor, estudá-lo. Arrancar de 
dentro da gente as raízes burguesas e 
mesquinhas, as tradições, o comodismo e a 
proteção...‖ (Texto do diário de Leila). 

O herói passa por ritos iniciáticos, ritos de 
passagem, como a penetração em um labirinto, 
passagem pelo fogo, mergulho ritual no mar.  

Leila mergulhava ritualisticamente no mar, 
mesmo quando este estava violento. Ela mesma 
se impunha esta prova, este desafio. Além dos 
desafios sociais na área da sexualidade, 
maternidade e na sua linguagem. 

A criança, o futuro herói, já vem ao mundo 
com duas ―virtudes‖ inerentes a sua condição e 
natureza: a timé (honorabilidade pessoal) e a 
areté (excelência, superioridade em relação aos 
outros mortais). A areté leva-o facilmente a 
transgredir os limites impostos pelo métron. 

Leila transgrediu a moral vigente na época. 
Aos dezessete anos ela iniciou a afirmação de 
sua individualidade, enfrentando a ordem vigente 
e trazendo novos valores. Foi transgressora de 
um feminino oprimido. ―Não sei se foi loucura ou 
coragem minha, mas sempre me expus muito. De 
certa forma, acho que é isso que ainda sustenta 
essa coisa engraçada chamada mito.‖ (Texto do 
diário de Leila).   

O herói traz de volta (ou devolve) à 
consciência os tesouros do inconsciente, os 
valores inconscientes que fora buscar, afim de 
que todos possam usufruir das energias e dos 
benefícios outorgados pelas suas façanhas. Você 
é herói ou heroína à medida em que empreenda a 
grande viagem interior, resgatando através da 
katábasis os conteúdos inconscientes que 
anunciam uma nova era, promovendo uma 
passagem de nível da consciência coletiva. O 
herói, assim, ajuda e outorga dádivas 
inesquecíveis a seus irmãos. 
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O tesouro que Leila traz é a liberação do 
feminino. Ela resgata o feminino oprimido, 
transgredindo a moral vigente à época e 
preconizando uma nova era para as mulheres, 
com sua atitude de vanguarda, implantando 
novos padrões de mulher, transformações dos 
papéis femininos na sociedade brasileira, no 
domínio da sexualidade, conjugalidade e 
maternidade. ―Soltou as mulheres de vinte anos 
presas no tronco de uma especial escravidão‖ 
(Drummond de Andrade). 

O herói é perseguido por uns deuses e 
ajudado por outros.  

Leila foi perseguida pela autoridade da época, 
quase foi presa, não permitiram mais que sua 
imagem aparecesse, nem que ela desse 
entrevistas. Mas foi amada por milhares de 
pessoas. 

O herói acumula atributos contraditórios. 
Leila era paradoxal. Tinha uma personalidade 

contraditória: revolucionária e sensual, corajosa e 
feminina, guerreira e sexy, crítica e alegre, 
questionadora e terna, combativa e suave, 
audaciosa e cativante, inovadora e doce. 

O casamento do herói com a princesa, ou da 
heroína com o príncipe simboliza a união dos 
opostos, quando ocorre a integração da anima 
pelo homem e do animus pela mulher; é a 
conjunção entre o aspecto feminino da alma e do 
masculino do espírito. É o que se conhece como 
– hieros gamo – o casamento sagrado. Quando, 
ao invés de projetar num terceiro elemento, essa 
energia fica ampliada e disponível para a 
autorrealização individual.  

Leila, me parece, que em si mesma realizou o 
hieros gamo. Ela constituiu em si uma totalidade: 
o Feminino- mãe, carinhosa, nutridora, sensual, 
doce - e o Masculino - transgressora, guerreira, 
responsável, trabalhadora, independente, heróica. 

Ela viveu a plenitude do seu ser. 
Após tantas lutas, o fim do herói é comumente 

trágico. A grande glória lhe será reservada post-
mortem. Os heróis se distinguem dos seres 
humanos pelo fato de continuarem a agir depois 
da morte.  

Leila morre, desaparece em um desastre de 
avião, longe de sua terra natal. Uma morte trágica 
e precoce aos vinte e sete anos. E ao mesmo 
tempo mágica. Explode no ar. E assim como 
Calisto, Órion e Quíron, se transforma em estrela, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

em constelação. E como todos os heróis, presta 
serviços em vida e post-mortem. Continua a agir 
depois da morte. Pois basta ver as grávidas na 
praia, de barriga de fora, as moças podendo 
exercer sua sexualidade sem repressão para se 
sentir que Leila permaneceu, que deixou seu 
tesouro para a coletividade. 
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MESA TEMÁTICA 5 - ARTETERAPIA E DIVERSIDADE I 

 
3 – O CAMINHO DE AVALON: SIMBOLOGIA E AMPLIFICAÇÃO SIMBÓLICA 

 
Maria Rosa Furtado Alfena

1
 

 
RESUMO 
Este trabalho destina-se a uma abordagem de vários símbolos encontrados ao longo da leitura da ‗saga 
Avalon‘ de Marion Zimmer Bradley e Diana L. Paxson, onde lendas, mitos e história relacionados ao povo 
celta se mesclam. Uma breve amplificação simbólica destes símbolos é desenhada e o pano de fundo 
encontrado foi o processo de individuação, o resgate do feminino ferido e a busca da alteridade ou o 
encontro com o Graal. 

 
Palavras-chave: Individuação. Feminino Ferido. Matriarcado. Patriarcado. Alteridade 
 
 
 
 
 
1 – INTRODUÇÃO 

Visitar toda a saga de Bradley e Paxson é uma 
longa jornada – são doze títulos que nos 
transportam de regresso ao mundo de Avalon, 
iniciando nas terras submersas de Atlântida. 
Bolen (1996), citando Campbell, comenta: ―Você 
pega uma história tradicional e a interpreta – 
confere a ela uma nova dimensão e um novo 
sentido de acordo com as condições de sua 
época.‖ (p. 119). E este é o propósito final deste 
trabalho, conferir à busca de Avalon um sentido 
de um caminho para o resgate do feminino, 
alijado na vida de muitas mulheres e, através dos 
ensinamentos e esforços das sacerdotisas de 
Avalon marcados em nosso inconsciente coletivo, 
encontrar pistas para percorrer este caminho. 

 
Avalon, em termos psicológicos, é um outro 

mundo arquetípico ou um reino da mãe e só 
pode ser alcançada por quem consiga chamar a 
barca. Avalon nos transporta de nossa realidade 
cotidiana a um reino arquetípico mais profundo, 
em que sentimos ou percebemos imagens e 
sentimentos, intuições ou sensações que 
normalmente não teríamos. Deixamos o mundo 
real para trás e nos aventuramos em um outro 
mundo. Em algum ponto dentro de nós, 
conhecemos uma época em que o princípio 
feminino prevalecia, uma época da Deusa, da 
consagração da sexualidade e da fertilidade, do  

 

 
nosso vínculo com a terra (BOLEN, 1996, p. 
117). 

 

Durante a leitura de toda a saga podemos 
encontrar muitos símbolos, os quais podem nos 
apoiar e guiar quando empreendemos uma 
jornada em busca do desenvolvimento de nossa 
consciência matriarcal, do nosso feminino, 
especialmente quando partimos de uma história 
de feminino ferido, e esta, decerto, será uma 
jornada heróica. Cada símbolo reflete uma pista 
para o enfrentamento da jornada feminina rumo 
ao resgate do feminino ferido ou para o encontro 
de sua anima, no caso do caminhante ser um 
homem.  
 
2 – SÍMBOLOS RELACIONADOS AO PROCES-
SO DE INDIVIDUAÇÃO 

 
O povo celta valorizava profundamente a 

ligação da mulher com a deusa, do homem com a 
divindade, do céu com a terra. ―Os Ancestrais de 
Avalon‖ trazem uma descrição deste eixo de 
ligação céu x terra. 

 
Fechando os olhos, ela deixou que seus 

sentidos se infiltrassem para o interior da terra, 
fixando-se cada vez mais profundamente, e
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sentindo as correntes rodopiantes de energia à 
medida que elas se irradiavam em todas as 
direções... Contudo, ainda com maior 
intensidade ela sentiu a vitalidade que se 
encrespava em ondas no solo sob seus pés, 
fluindo para cima por seu corpo até que seus 
braços, mais uma vez, se levantaram por si só e 
se estenderam em direção aos céus, tornando-a 
um conduto vivo entre a terra e o céu 
(BRADLEY E PAXSON, 2005, p. 159). 

 

O desdobramento deste conceito, ainda na 
mesma obra, nos aproxima da idéia do 
casamento sagrado que dá origem ao mundo:  

 
No nível mais alto, só existe o Uno, não 

manifestado, assexuado, que tudo abarca, auto-
suficiente. Mas, quando só o que existe é Ser, 
não há ação. O Uno torna-se Dual, e os dois 
interagem para levar o espírito a manifestar-se. 
A força feminina desperta a masculina, ele a 
fecunda e ela dá à luz o mundo... (BRADLEY E 
PAXSON, 2005, p. 175). 

 
Alvarenga reforça a ideia do casamento 

sagrado e da conexão ego-Self: ―[...] acessar a 
Sabedoria Profunda e alcançar a compreensão 
simbólica do texto da própria vida. Essa 
compreensão devolve a criatura a si mesma, 
refaz a conexão com o Self, propicia a coniunctio 
simbólica consigo mesmo como um casamento‖ 
(ALVARENGA, 2008, p. 48). 

Estes opostos em equilíbrio correspondem à 
integração ego x Self ou anima x animus ou ainda 
ao próprio Graal. Este conhecimento intuitivo já 
era conhecido do ‗povo antigo‘ (os atlantes) e foi 
duramente preservado pelo povo celta durante a 
dominação romana. Veremos, a seguir, uma 
pequena lição de sabedoria – ―Procure se lembrar 
de uma coisa: para viver, você precisa de todas 
as experiências. Algumas acontecerão em glória 
e beleza, outras em dor e sob a aparência de 
feiura. Mas [...] tudo existe. A vida consiste de 
opostos em equilíbrio‖ (BRADLEY, 1987, p. 115). 

Finalizando, encontramos em Alvarenga 
(2008), a síntese desta ideia – ―A integração 
estruturante dos arquétipos animus-anima só será 
viabilizada em uma relação de simetria com o 
outro, concreto ou simbólico‖ (p. 41). 
Prosseguindo, a autora esclarece ainda mais 
sobre o desafio dos ‗novos tempos‘, tempos pós-
dominação patriarcal, aquela iniciada à época da 
dominação romana do povo celta, ainda presente 
para muitas mulheres – ―O desafio do herói-
heroína dos novos tempos, dinâmica do Coração, 
será transcender a polaridade herói-dever, 
heroína-acolhimento para tornar-se o herói-
heroína-amante-amado‖(p. 41). 

Para iniciar esta jornada precisamos chamar a 
barca para alcançar Avalon. Precisamos de um 
chamado para acessarmos nosso inconsciente. 
Segundo Chevalier (2003), ―A barca é o símbolo 
da viagem, de uma travessia realizada seja pelos 
vivos, seja pelos mortos.‖ (p. 121) e, ainda de 

acordo com o mesmo autor, ―Na Irlanda, [...]ela é 
o símbolo e o meio de passagem para o Outro-
Mundo‖ (p. 121). 

Embora esta jornada seja solitária, para que 
se configure em êxito, será imprescindível a 
presença de um guia que nos dará apoio. 
Metaforicamente, encontramos no cajado este 
apoio: ―Eu sou o Vento do Tempo, Dia eterno, / 
Eu sou o cajado da vida, eu sou o Caminho; / Eu 
sou o Verbo do Poder, a fagulha original, / Ato de 
ignição e movimento em seu arco; / Eu sou o Pai 
Cósmico, cetro radiante, / Fonte de energia, a 
semente de Deus!‖(BRADLEY, 1997, p. 220). 

Somos dotados do nosso livre arbítrio ao fazer 
nossas escolhas, ao escolher nosso caminho – 
―Se um homem encontra o bem ou o mal 
depende dos deuses que determinaram seu 
destino, mas cada homem e cada mulher tem 
liberdade para converter em felicidade ou 
infortúnio o que lhe foi concedido‖(BRADLEY, 
1987, p. 105). Em ―Os Corvos de Avalon‖ 
encontramos a seguinte orientação– ―Acho que é 
mais provável que quem acabe encontrando o 
caminho seja você. Mas preste atenção para não 
se esquecer do caminho de volta‖ (BRADLEY E 
PAXSON, 2007, p. 120). E, ainda, uma profecia – 
―O caminho só pode ser encontrado quando a 
alma está pronta‖ (p. 121). Este mesmo sentido 
pode ser depreendido do verso a seguir, na 
mesma obra: ―Pela terra e pela água, pelo fogo e 
pelo ar, / O círculo do desejo nós estamos a 
traçar. / Entre o dia e a madrugada, / Entre os 
mundos encontramos a estrada!‖ (p. 149). 

Algumas vezes não compreendemos bem as 
razões pelas quais seguimos um ou outro 
caminho; não entendemos o sentido de nossas 
jornadas ou não conseguimos enxergar com 
clareza o destino de nossa caminhada. Em ―A 
Sacerdotisa de Avalon‖ a Deusa dos Caminhos 
norteia nossas trilhas: ―Procurando as antigas 
vias, / Procurando o Caminho da Luz, / Ora a 
noite cede o passo ao Dia, / Ora o Dia se torna 
igual à Noite...‖ (BRADLEY E PAXSON, 2001, p. 
82). Uma vez mais, no mesmo título, coroando 
nossos caminhos, encontramos: ―Mas foi-nos 
ensinado que, muitas vezes, as Suas razões para 
colocar os nossos pés num determinado caminho 
só se entendem quando chegamos ao final...‖ (p. 
92). 

Os celtas cultuavam a Deusa Ellen dos 
Caminhos – ―Todos os caminhos que os homens 
percorrem estão sob a sua proteção, tanto os 
caminhos de terra como os do mar. Os 
mercadores suplicam a sua proteção e, por onde 
ela passa, as colheitas crescem mais‖ (p. 58). 
 
3.1 – SÍMBOLOS RELACIONADOS AO 
FEMININO 
 

Em toda a obra observamos que o feminino é 
retratado em toda a sua mística e os três ou 
mesmo quatro aspectos da deusa – como 
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veremos adiante – serão amplamente exaltados. 
A Deusa, na mítica celta, não é única, mas 
conhecida por vários nomes. Ela tem múltiplas 
faces, assim como a lua – ―Para que saibas, ela 
toma tantas formas quantas toma a feminilidade, 
e, no entanto, é singular e suprema. Ela é eterna 
e imutável, e, no entanto, apresenta-se-nos como 
uma forma diferente em cada estação‖ 
(BRADLEY e PAXSON, 2001, p. 48). 

Em ―A Senhora de Avalon‖ encontramos uma 
exaltação à virgem, a primeira face da Deusa – 
―Eu sou a Donzela, a Virgem eterna, a Noiva 
sagrada... / Eu sou todos os começos. / Sou a 
renovação da alma. / Sou a verdade que não 
pode ser maculada ou corrompida./ Você jura 
lutar sempre para que o bem exista?‖(BRADLEY, 
1997, p. 133). 

―A Sacerdotisa de Avalon‖ também exalta a 
virgem, como exposto no poema abaixo: 

 
Eu sou a flor que desabrocha no ramo / Eu 

sou o crescente que coroa o céu. / Eu sou a luz 
do Sol que cintila na onda / e a brisa que 
arqueia as ervas novas. / Homem algum jamais 
Me possuiu, / e, todavia, sou o fim de todo o 
desejo. / Eu sou a Caçadora e a Sabedoria 
Sagrada, / Espírito da Inspiração e Senhora das 
Flores. / Olha para a água e nela verás / O meu 
rosto espelhado, porque Me pertences... 
(BRADLEY E PAXSON, 2001, p. 48). 

 
A mãe é adorada e venerada como a Fonte da 

Vida. Seu altar se localiza junto à Natureza-Mãe – 
lagos, rios, pedras... – ―Bendito os pés que a 
trouxeram a este lugar... benditos os joelhos que 
se curvarão ante o altar Dela... bendita a porta da 
vida...‖ (BRADLEY, 2008, p.199). 

A mãe é uma das faces da deusa e simboliza 
a terra fértil – ―Eu sou a Mãe, eternamente fértil, 
Senhora da Terra. Sou o crescimento e a força, 
alimento de tudo que vive. Eu mudo, mas não 
morro jamais. Você servirá à causa da Vida?‖ 
(BRADLEY, 1997, p. 134). 

 
Eu sou o fruto que cresce nos ramos. / Eu sou 

a Lua cheia que governa o céu... / Eu sol, o Sol 
em todo o seu esplendor, / e o vento quente que 
amadurece o grão...  / Entrego-me na altura e 
na estação própria, / E produzo abundância. / 
Eu sou Amante e Mãe, dou à luz e devoro, / Eu 
sou a amante e a amada, / E um dia pertencer-
Me-ás... (BRADLEY E PAXSON, 2001, p. 49). 

 
E chegamos à anciã, assim enaltecida: ―Eu 

sou a Velha. A Anciã, a Senhora da Sabedoria. 
Eu vi tudo, superei tudo, dei tudo. Sou a Morte, 
sem a qual nada pode se transformar. Você jura 
que servirá a mim?‖ (BRADLEY, 1997, p. 134). 

O poema abaixo, transcrito de ―A Sacerdotisa 
de Avalon‖ também ressalta a beleza e 
inevitabilidade desta face da deusa: 

 
Eu sou a noz que pende do ramo sem folhas. / 

Eu sou o quarto minguante, cuja foice colhe as 
estrelas. / Eu sou o Sol quando está no poente / 

e o vento frio que prenuncia as trevas, / Estou 
madura de anos e de sabedoria; / vejo todos os 
segredos para além do Véu. / Eu sou Bruxa e 
Rainha das Colheitas, Feiticeira e Sábia, / e um 
dia tu hás de pertencer-Me... (BRADLEY, 2001, 
p. 49 e 50). 

 
―As Brumas de Avalon 1‖ contempla a 

grandeza da Deusa Sábia – ―Você tem este 
direito, agora; chegou a uma fase em que a 
obediência pode ser temperada com o seu 
próprio juízo‖ (BRADLEY, 2008, p. 184). 

―Os Ancestrais de Avalon‖ nos trazem uma 
visão estendida da Deusa Tríplice, que é 
apresentada aqui em suas quatro faces, além da 
donzela, da mãe e da sábia, encontramos a 
guerreira, a deusa da batalha, aquela que carrega 
uma espada e tem a face de uma caveira. 

 
Na parede de leste a Deusa era retratada 

como uma donzeladançando em meio a flores. 
A parede do sul ostentava um mural de Caratra 
como Mãe, entronada com uma criança risonha 
sentada em seu colo e todos os frutos da terra 
ao seu redor. Na de oeste estava a 
representação familiar de Ni-Terat, envolta em 
véus cinzentos de mistério, coroada com 
estrelas, mas (n)a parede ao norte [...] a deusa 
era mostrada de pé com uma espada na mão, e 
seu rosto era uma caveira (BRADLEY E 
PAXSON, 2005, p. 176 e 177). 

 
A foice como instrumento de vingança, se 

relaciona à Ceridwen, à quarta face da deusa, à 
deusa-guerreira. Encontramos a seguir, extraído 
de ―As Brumas de Avalon 4‖ uma invocação de 
Morgana, para que uma vingança se faça –  
―Ceridwen, Deusa-Mãe, Velha Foice, Grande 
Raven... Senhora da Vida e da Morte... Grande 
Leitoa, devoradora de seus jovens... Eu a chamo, 
eu a invoco... se é realmente o que ordena, cabe 
a você levá-lo até o fim...‖ (BRADLEY, 2008, p. 
24). 

 
3.2 – SÍMBOLOS RELACIONADOS AO 
FEMININO SAGRADO 
 

Para os celtas, o divino está conectado à 
fonte da vida, ao processo criador: 

 
Um é para a Fonte, a origem Divina; 

inominável, incognoscível, para além da 
percepção... Dois é para o Deus e a Deusa, 
masculino e feminino, luz e trevas, todos os 
opostos que se fundem, se dividem e se fundem 
novamente ... Três é para a Criança Divina que 
nasce da união deles(BRADLEY E PAXSON, 
2009, p. 33 e 34). 

 
―A Senhora de Avalon‖ também traz outro 

exemplo – ―O homem e a mulher se unem como 
sacerdote e sacerdotisa do Senhor e da Senhora. 
Ele tem o poder do Cornudo que dá aos campos 
e aos rebanhos, e ela o recebe como a Grande 
Deusa, Mãe e Noiva‖ (BRADLEY, 1997, p 248). 
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Bolen (1996) destaca a relevância do 
feminino sagrado dentro de cada mulher e da 
beleza de seu encontro:  

 
Devemos nos lembrar de como e quando cada 

uma de nós passou por uma experiência da 
Deusa e se sentiu curada e completa [...] São 
momentos puros, sagrados, atemporais e [...] 
numinosos [...]. Em algum recanto de nossas 
almas, nós mulheres nos lembramos de uma 
época em que a divindade era chamada de 
Deusa e Mãe. Quando nos iniciamos nos 
mistérios do feminino, descobrimos que somos 
as portadoras de um cálice sagrado e que o 
Graal se manifesta através de nós (p. 79).  

 
Em ―Os Corvos de Avalon‖ encontramos um 

ensinamento a uma sacerdotisa, representante da 
deusa: ―A Deusa está em todas as mulheres e 
todas as mulheres são faces da Deusa. É tudo o 
que você deve ser. Ao criar e ao destruir, Ela gera 
todas as transformações‖ (BRADLEY E PAXSON, 
2009, p. 115). 

Segundo Bolen (1996), em uma gravidez 
saudável podemos ativar o feminino sagrado, 
quando nós e a deusa poderemos formar um 
único ser – ―A gravidez é, portanto, a barca que 
conduz uma mulher através das brumas de 
Avalon e o reino da Deusa‖ (p. 60).  

Em ―A Senhora de Avalon‖ encontramos uma 
exaltação à gravidez: 

 
Eu sou o Mar do Espaço e a Noite Original, / 

Eu sou o ventre da Escuridão e da Luz; / Eu sou 
o fluxo sem forma, descanso eterno, / Matriz da 
qual toda a matéria se manifesta; / Eu sou a 
Mãe Cósmica, a Grande Profundeza,/ De onde 
a vida emerge e para onde retorna para dormir... 
(BRADLEY, 1997, p. 220). 

 
Bernardo (2010) relaciona o Graal com a 

gravidez – ―O Graal, como símbolo da Grande 
Mãe, do Feminino sagrado, representa tanto o 
seu aspecto doador da vida e de alimento, como 
o ventre que recolhe a vida para que essa possa 
ser recriada, renovada‖ (p. 31). 

O poder do feminino, representante da deusa, 
é também retratado na lenda do Graal, assim 
sintetizado por Bolen (1996): 

 
O Graal que Percevalprocura, o Graal capaz 

de curar o rei, o Graal que desapareceu do 
mundo está nas mãos da Donzela do Graal, que 
o carrega na procissão do Graal. Se um 
cavaleiro inocente o vir e perguntar o que aflige 
o rei ou perguntar a quem o Graal serve, 
segundo a lenda, o rei será curado pelo Graal e 
o deserto será recuperado.‖ (p. 166).  

 
A autora sinaliza que a separação do Graal ou 

da deusa leva a um estado de ausência de 
sentido ou de depressão; na lenda do Rei 
Pescador esta condição é representada pelo 
deserto. A cura, ainda segundo Bolen, advém da 
religação vital com a Deusa-Mãe, simbolizada 

aqui pela Donzela, pela Mãe-Natureza ou, ainda, 
pelo arquétipo da mãe. 

 
Para as mulheres, a Donzela é a filha sagrada 

da Grande-Mãe, através da qual as mulheres 
têm uma sensação íntima da ligação entre a 
divindade e a feminilidade. Para os homens, a 
Donzela é apenas outro nome usado para 
definir a anima ou a imagem da alma, o nome 
atribuído por Jung ao feminino nos homens (p. 
168). 

 

 
Emma Jung e von Franz  (1980) aproximam o 

significado da mesa com o feminino maternal 
visto no seu aspecto de servir a ceia do Graal – 
―Pelo seu aspecto de mesa de pedra, ela lembra 
[...] o Graal e, no aspecto em que serve a ceia – 
quer esta seja comum ou ritual –, ela é, como o 
Graal, doadora de vida‖ (p. 124). As autoras, 
ainda, colocam: 

  
Os contos do Graal descrevem que a mesa é 

especialmente preciosa [...] Ela é trazida na 
procissão do Graal, logo após a lança, e é uma 
lousa [...] transparente (uma pedra 
avermelhada) colocada sobre dois suportes de 
marfim [...]. A mesa não é importante apenas 
por causa da ceia que é servida pelo Graal ou 
[...] pelo fato de este ser posto em cima dela, 
mas por ter ainda outros significados nos contos 
do Graal (p. 121). 

 

Pote nos remete ao pote sagrado, ao Graal, 
ao vaso sagrado. 

 
O Graal [...] sendo um objeto precioso, foi tido 

e havido como fonte de sabedoria e iluminação 
interna, de descoberta da maior e melhor 
essência existente em todo ser humano. 
Também tido como vaso da alimentação ou da 
abundância, estará aguardando por todos 
aqueles que o procurarem (JUNG e VON 
FRANZ, 1980, p. 17). 

 
Uma das formas de se acessar este feminino 

sagrado é atravessando o labirinto. Este caráter 
sagrado associado ao labirinto também pode ser 
encontrado em Chevalier (2003) – ―O labirinto 
também conduz o homem ao interior de si 
mesmo, a uma espécie de santuário interior e 
escondido, no qual reside o mais misterioso da 
pessoa humana‖ (p. 531). 

 
A transformação do eu, que se opera no 

centro do labirinto e que afirmará à luz do dia no 
fim da viagem de retorno, no término dessa 
passagem das trevas à luz, marcará a vitória do 
espiritual sobre o material e, ao mesmo tempo, 
do eterno sobre o perecível, da inteligência 
sobre o instinto, do saber sobre a violência cega 
(p. 332). 

 

Em ―Os Corvos de Avalon‖, podemos observar 
um diálogo entre Boudica e a sacerdotisa 
Lhiannon, quando esta levou Boudica para sua 
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iniciação aos mistérios sagrados, em Avalon: ―E, 
quando se atravessa o labirinto inteiro [...], aonde 
se chega? / No topo do Tor... geralmente. Mas 
dizem que às vezes o caminho leva para dentro, 
para o Outro Mundo‖ (BRADLEY E PAXSON, 
2009, p.115).Podemos observar que aqui eles se 
referem a um caminho construído ao redor do Tor 
por Tiriki, uma formação labiríntica que conduzia 
ao topo do Tor onde se encontrava um lugar 
sagrado – o círculo de pedras.  

Outros símbolos, na saga, também podem 
associar-se ao feminino sagrado. A rosa 
vermelha, desabrochada, segundo Bolen, 
associa-se à Afrodite e, segundo Chevalier, à 
Mãe divina – ―[...] ela simboliza a taça da vida, a 
alma, o coração, o amor. Pode-se contemplá-la 
como uma mandala e considerá-la como um 
centro místico‖(CHEVALIER e GHEERBRANT, 
2003, p. 788). O mesmo autor, ainda a relaciona 
ao dom do amor,ao amor puro. 

Em ―As Brumas de Avalon 3‖ encontramos um 
pequeno excerto que traz a ideia de que o 
essencial não está aparente, é potencial a ser 
desabrochado – ―A flor e até mesmo o fruto são 
apenas o começo. Na semente está a vida e o 
futuro [...]. E o que eu sou deve ser escondido, 
como a rosa está escondida dentro da semente‖ 
(BRADLEY, 2008, p. 201). 

Segundo Jung (2008), ―Aanima [...]é muitas 
vezes personificada por uma feiticeira ou por uma 
sacerdotisa — mulheres ligadas às "forças das 
trevas" e ao "mundo dos espíritos" (o 
inconsciente)‖ (p. 235). 
 

Sou flor dos campos e o lírio dos vales. Sou a 
mãe do terno amor, do medo, do conhecimento 
e da sagrada esperança... Sou a mediadora dos 
elementos, fazendo com que um entre em 
comunhão com o outro; o que está quente torno 
frio e o que está frio, quente; o que está seco faço 
úmido, e vice-versa; o que está rijo eu amacio... 
Sou a lei na boca do padre, a palavra do profeta, 
e o conselho do sábio. Mato e dou vida, e ninguém 
pode escapar às minhas mãos (p. 247). 

 

De acordo com Jung (2008), a sacerdotisa assim 
personifica a anima, as tendências psicológicas 
femininas na psique do homem – ―[...] os humores e 
sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a 
receptividade ao irracional, a capacidade de 
amar, a sensibilidade à natureza e, por fim, mas 
nem por isso menos importante, o 
relacionamento com o inconsciente‖ (p. 234 e 
235). 

Segundo Bolen (1996), o vesica pisces, além 
de símbolo cristão, tem origem mais remota, 
ancestral, nos remetendo à imagem da Deusa-
Mãe. Este símbolo também pode estar 
relacionado à tampa do poço sagrado.  

 
Vesica piscis significa ―vaso do peixe‖ em latim 

[...] era um símbolo de Cristo [...] No entanto, 
antes de se tornar um símbolo cristão, o vesica 

piscis era um símbolo universal da Deusa-Mãe e 
se encontrava na tampa do poço do Cálice. Sua 
forma de amêndoa representa o contorno da 
vulva, através da qual toda a vida provém. [...] A 
imagem de suas esferas sobrepostas pode ser 
uma metáfora visual dos momentos em que os 
mundos se sobrepõem ou se interpenetram e a 
vida é envolvida em profundidade e significação, 
quando se dá a intersecção do mundo visível 
com o invisível, quando o mundo arquetípico e o 
mundo tangível se encontram, quando o Céu e 
a Terra, o mundo superior e o mundo inferior, se 
unem em um momento liminar. Quando 
podemos ter insights místicos e poéticos(p. 109 
a 112).   

 
3.3 – SÍMBOLOS RELACIONADOS AO 
FEMININO FERIDO  

 
Alvarenga (2008) descreve uma cena que 

envolve o Rei Artur e um de seus cavaleiros – 
Gawain – numa lendária passagem que retrata o 
aspecto da dinâmica da alteridade que será 
melhor caracterizada na sequência deste 
trabalho:  

 
– Não me compete escolher a forma que 

deverás ter diante de mim ou diante do público 
ou, ainda, a maneira como deverás te 
apresentar quer durante o dia, ou à noite. A 
escolha é somente tua e livre tua decisão 
(Gawain). 

– Terminou por completo o encantamento com 
tua resposta. Desta forma recupero minha total 
autonomia (Lady Ragnel). 

– Qual é o maior desejo ou qual é a coisa mais 
importante para a mulher? (Senhor do Castelo). 

– O maior desejo da mulher é recuperar a 
soberania que lhe foi roubada (Arthur) (p. 67). 

 
Vemos assim uma alma feminina ferida que 

anseia por recuperar sua soberania roubada – 
este é o desejo primordial da mulher, em especial 
daquelas nascidas nos anos de ápice do 
patriarcado. 

Ainda segundo a mesma autora, num sentido 
amplo, o Graal traz a realização plena do 
feminino – ―A maior de todas as liberdades 
reclamada pelo Graal é para a atualização de 
feminino em sua plenitude, [...] em sendo uma 
mulher, significa atualizar-se como totalidade 
ímpar‖ (p. 72). 

Nos quatro volumes de ―As Brumas de 
Avalon‖, como também nos títulos que os 
antecedem no tempo histórico, em especial em ―A 
Casa da Floresta‖ e em ―A Senhora de Avalon‖ 
encontramos o esforço das sacerdotisas de 
Avalon para perpetuarem e preservarem toda a 
sabedoria do povo antigo, a sabedoria da deusa, 
da terra, da mãe natureza massacrada pela 
dominação romana e pela difusão do cristianismo. 

Segundo Chevalier (2003), bruma é: 
 
Símbolo do indeterminado, de uma fase de 

evolução: quando as formas não se distinguem  
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ainda, ou quando as formas antigas que estão 
desaparecendo ainda não foram substituídas 
por formas novas precisas [...] acredita-se que o 
nevoeiro preceda as revelações importantes; é o 
prelúdio da manifestação (p. 634). 

 
Em termos arquetípicos podemos comparar o 

feminino ferido massacrado pelo patriarcado 
dominador, em ebulição, próximo de sua 
manifestação e de seu desabrochar às brumas 
que ocultam Avalon. E Morgana falou:  

 
Todos os deuses são um só Deus e todas as 

deusas são uma deusa, e há apenas um 
iniciador. E a cada homem a sua verdade, e 
Deus com ela. Assim, talvez a verdade se situe 
em algum ponto entre o caminho para 
Glastonbury, a ilha dos padres, e o caminho de 
Avalon, perdido para sempre nas brumas do 
Mar do Verão (BRADLEY, 2008, p. 11). 

 
4 – SÍMBOLOS RELACIONADOS AO 

PATRIARCADO 
 
Na mítica celta, o patriarcado é representado 

pelo período de dominação romana e pela 
consolidação do cristianismo como religião única.  

Emma Jung e von Franz (1980) pontuam: 
―Como arma masculina, a ‗espada‘ simboliza o 
poder [...]. Trata-se de um instrumento que serve 
para dominar as forças inimigas‖ (p. 59). Vemos, 
assim, que a espada é símbolo representante do 
patriarcado. Entretanto, como podemos ver na 
história de Percival, ela lhe é oferecida pela 
Donzela do Graal – ―As armas necessárias ao 
domínio do mundo e da vida são oferecidas, 
através da Anima, pelo fundo materno do 
inconsciente‖ (p. 59). 

Ainda de acordo com as autoras, a espada 
ainda pode apresentar outros significados – 
―Como arma de corte ela serve também para 
separar, e em sentido figurado, para ―distinguir‖ 
[...] julgar após pensar‖ (1980, p. 60). A espada 
recebida por Percival representa, assim, o 
desenvolvimento de sua consciência. 

Ainda as autoras alertam: ―É preciso, no 
entanto, chamar atenção para o fato de que, 
mesmo sendo uma excelente arma, pode, em 
determinados casos, ser traiçoeira‖(p. 60). 

As espadas possuíam nomes próprios. A do 
rei Artur era conhecida por Excalibur que 
significava aço cortado. Na história dos celtas, 
conta-se que as espadas eram forjadas a partir 
de meteoros que caíam do céu. ―As Brumas de 
Avalon 1‖ fazem alusão ao valor destas espadas– 
―Espadas feitas de ferro de meteorito eram raras 
e preciosas; esta bem poderia ter o preço de um 
reino‖ (BRADLEY, 2008, p. 215). 

Emma Jung e von Franz (1980) apontam o 
sentido da lança dentro da lenda de Percival e da 
simbologia do Graal. Assim as autoras falam: 

 
Do mesmo modo que a espada, também a  

lança (ou o dardo) é um símbolo masculino, mas 
a sua característica não é a agudeza ou a 
distinção, mas o apontar e acertar. Essa 
característica manifesta-se especialmente no 
dardo [...] Tal característica pode ser entendida 
no sentido figurado como a orientação para um 
objetivo ou aspiração consciente ou para as 
possibilidades distantes postas na mira e 
alcançadas. Psicologicamente, poder-se-ia 
comparar isso com a intuição (p. 61). 

 
Para encontrar o Graal, que simboliza a 

integração masculino x feminino, Percival, 
precisava reunir armas ‗masculinas‘ como a 
espada aliadas à agudeza e armas mais 
‗femininas‘ aliadas à intuição como a lança. 

De acordo com Bolen (1996), assim podemos 
nos aproximar do conceito de ferimento, num 
plano psicológico: 

 
O ferimento pode simbolizar a situação do ego 

sendo afastado do Self, em que a separação é a 
ferida que nunca cicatriza e provoca uma dor 
contínua sob a forma de ansiedade e depressão 
crônicas e persistentes.A ferida do rei Pescador 
é o problema psicológico dos tempos modernos. 
Todos os tipos de subterfúgio, do fumo ao 
acúmulo de riqueza, são esforços insatisfatórios 
para se sentir melhor (p. 46). 

 
A lenda nos conta que a ferida do Rei-

Pescador se localizava na coxa, ou na genitália. 
Segundo a mesma autora, isto nos autoriza a 
pensar que também se fragilizam a sexualidade, 
a criatividade e a geratividade. Por esta razão, o 
reino é um deserto. Em termos psicológicos, 
ainda na visão de Bolen (1996), a isto 
corresponderia o ‗deserto interno‘: 

 
Na vida humana, vivenciamos essa ferida 

quando perdemos o contato com o que 
sentimos, quando nos vemos privados da 
espontaneidade, quando estamos tão 
preocupados com a produtividade que não 
valorizamos mais o amor, a beleza ou o 
divertimento. Essas atitudes que nos colocam 
fora de contato são alimentadas pelo 
patriarcado com sua ênfase na aquisição de 
poder, levando à perda da alma e à 
desvalorização da anima ou do feminino nos 
homens (p. 164).  

 
Este estado da existência corresponderia à 

depressão – ―O resultado é uma depressão árida 
e monótona. Não há lágrimas ou desgosto. A 
existência é desprovida de alegria‖ (Bolen, 1996, 
p. 166). Na história da Bretânia, como apontam 
Bradley e Paxson, a dominação romana levou à 
morte e devastação. O patriarcado, destituído do 
feminino, não sobrevive. 

A ferida que resulta da ruptura da ligação ego-
Self representa o ferimento que não pode ser 
curado tal qual o do Rei Pescador. Sobre a 
possibilidade de cura da ferida do Rei Pescador 
que guardava o Graal em seu castelo devastado 
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em razão de seu ferimento que o imobilizava, 
Bolen (1996) abordou:  

 
Talvez somente o elemento jovem, ingênuo, 

inocente – tolo – contido na psique possa 
vivenciar a maravilha e a reverência do Graal e 
possa formular perguntas sobre a significação, 
que possam então conduzir à recuperação de 
uma conexão com o ego e o Self (p. 47).  

 
Na lenda do Rei-Pescador, seu reino é um 

deserto porque ele carrega uma ferida que não 
se cura. Apesar de seu castelo guardar o Graal, o 
rei não pode alcançá-lo devido à sua ferida. O 
Graal inalcançável será a sua cura e a salvação 
de seu reino. 

Bolen (1996) assim retratao deserto: 
 

O deserto é uma metáfora da árida paisagem 
psicológica, onde a criatividade e geratividade 
estão ausentes, onde nada floresce e a vida é 
sem sentido e emocionalmente monótona. 
Como metáfora, o deserto é também uma 
experiência humana da vida real que pode ser 
vividamente aterrorizante (p. 155).  

 

Para Alvarenga (2008), o deserto traduz a 
dissociação extremada da dinâmica patriarcal, 
onde o rei é apartado de sua rainha – ―Não há 
como haver fertilidade quando o feminino está 
dissociado do masculino‖ (p. 54).  

São muitas as lendas contadas sobre os 
Cavaleiros do Rei Arthur, numa delas Gawain 
recebe do Senhor do Castelo três presentes – 
um gamo (cervo), um javali e uma raposa. ―O 
gamo representa a juventude, o sangue novo do 
renascimento e a condição de transformação [...]. 
Receber esse animal de presente configura, 
simbolicamente, adquirir poder sobre a vida e 
sobre a morte‖ (p. 63). Para Angwin (2008), cervo 
se relaciona ao princípio feminino, à mansidão, 
receptividade, consciência e compaixão. Para 
Chevalier (2003), renascimento e renovação 
cíclica. ―O javali representa a competência para a 
aquisição do poder espiritual, de onde resulta a 
incorporação do verdadeiro conhecimento: 
somente por meio dele Gawain poderá combater 
seu medo do desconhecido‖ (p. 63). Para Angwin, 
o javali está a serviço da Grande-Mãe. ―A raposa, 
expressão da esperteza e sagacidade, confere as 
condições necessárias à emergência plena do 
arquétipo do herói dos novos tempos...‖ (p. 63) e 
a raposa se associa à astúcia, dissimulação, 
velocidade, estratégia, oportunismo, observação 
e discrição. 

Segundo a lenda de Percival, este ficou preso 
na floresta por cerca de cinco anos, pois ao 
encontrar o castelo do Graal, não fez as 
‗perguntas certas‘.  

 
Os Percevals contemporâneos, tanto mulheres 

como homens, também podem 
involuntariamente encontrar o outro mundo 
durante perturbadores períodos de transição [...] 

através de sonhos, acontecimentos sincro-
nísticos e projeções. Se temos uma experiência 
do Graal e depois a desperdiçamos [...] 
intimamente perturbados, descobrimos que 
estamos perdidos e perambulando, como 
Percival, na ―floresta‖ (BOLEN, 1996, p. 135).  

 
E quais são as ‗perguntas certas‘ que 

devemos fazer ao encontrar o Castelo do Graal e 
fugir de nossa prisão interior? Segundo a mesma 
autora, as perguntas têm o mesmo sentido de: 

 
Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual o 

sentido da minha vida? Qual é a minha 
responsabilidade diante do todo? ou então: 
Quem sou eu, que estou fazendo aqui, que tudo 
isso tem a ver comigo e qual é a minha 
responsabilidade daqui para a frente?, ou seja: 
Quem serve ao Graal? [...] A resposta, quando 
encontrada, devolve ao humano a inteireza de 
ser (BERNARDO, 2010, p. 30). 

 
5 – SÍMBOLOS RELACIONADOS À DINÂMICA 
DO CORAÇÃO  

 
Segundo Alvarenga (2008), os cavaleiros 

arturianos despontam como heróis de um novo 
tempo, o tempo da alteridade, oferecendo a 
possibilidade de ruptura da cultura romana 
dominante, centrada no patriarcado, indo à busca 
do Graal, permitindoa integração da anima, o 
casamento sagrado – a coniunctio. 

 
Esses heróis anunciam a passagem da 

dinâmica patriarcal, padrão da consciência de 
dever, do cumprimento da tarefa, para a 
dinâmica pós-patriarcal, dinâmica do alter, do 
Eu-Outro como centro da consciência, dinâmica 
do Coração, continente da consígnia da 
fidelidade e da lealdade como princípios 
soberanos. Servir ao outro não implicará 
submissão, mas, sim, escolha, dedicação, servir 
por amor, por amizade (p. 45). 

 
Em ―Teia de Luz‖ podemos receber o amor 

com encantamento: 
 

O amor, sempre e onde quer que seja 
encontrado, mesmo que perdure apenas por 
uns poucos momentos, só pode proporcionar 
alegria... se não for frustrado! É uma coisa maior 
que vocês dois. Não se interponha no caminho 
do amor... nem no seu próprio caminho! 
(BRADLEY, 1987, p. 34). 

  
Em ―Os Corvos de Avalon‖, durante o 

cerimonial do casamento de Boudica e 
Prasutagos, o amoré exaltado poeticamente em 
seus votos: 

 
Tu és a lua entre as estrelas, / Tu és a 

espuma da onda, / Tu és o lírio entre as flores, / 
Tu és a fagulha que inicia a chama, / Tu és a 
amada. 

Tu és o sol sobre as nuvens, / Tu és a onda 
que quebra na praia, / Tu és o carvalho da 
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floresta, / Tu és a tocha que ilumina o salão, / Tu 
és o amado. 

Tu és a brisa que esfria a fronte, / Tu és o 
poço da água doce, / Tu és a terra que aninha a 
semente, / Tu és o forno que assa o pão, / Tu és 
a amada. 

Tu és o vento que balança o carvalho, / Tu és 
a chuva que enche o mar, / Tu és a semente 
dentro da terra, / Tu és o fogo na lareira, / Tu és 
o amado. (BRADLEY E PAXSON, 2009, p. 145, 
146 e 150). 

 

Embalando-nos neste amor poético, podemos 
relembrar que ―A razão do amor é o amor, a 
razão de amar a amada, é a amada. E a medida 
de amá-la, é de amá-la sem medida‖ 
(CAZENAVE apud ALVARENGA, 2008, p. 27).  

Ainda segundo Alvarenga (2008): 
 

O amor cortês representa a possibilidade de 
resgatar o feminino alijado da consciência e 
torna a busca do Cálice Precioso a expressão 
simbólica da demanda da integração desse 
feminino. A Grande Deusa passa a compor, 
explicitamente, o processo de transformação em 
andamento, como realidade muito mais próxima 
de promover a estruturação de consciência da 
dinâmica pós-patriarcal (p. 29). 

  
A possibilidade de vivenciar este amor que nos 

permite uma plena integração masculino x 
feminino – tanto em termos simbólicos, 
arquetípicos, quanto em termos vivenciais na 
relação com o Outro – representa, em última 
análise, o encontro do Graal, o que existe de mais 
sagrado em nós. Em ―As Brumas de Avalon 4‖ a 
rainha Gwenhwyfar (Guinevere), ao se despedir 
de seu amado Lancelote e fechar-se na clausura 
do convento, pensou: ―Meu amor por você é uma 
prece. O amor é a única prece que conheço‖ 
(BRADLEY, 2008, p. 226). 

Podemos observar a ligação do povo celta 
com a terra – símbolo da deusa e do feminino – 
como também a importância de uma relação de 
simetria entre o homem e a mulher – ―O Deus se 
uniu à Deusa. O Senhor com a Terra!‖ 
(BRADLEY, 1997, p. 147). Assim como Alvarenga 
(2008) enfatiza a importância da integração e 
simetria na relação Eu-Outro: ―Somente o novo 
tempo da consciência, traduzido pela composição 
Eu-Outro poderá abrir caminho para a integração 
definitiva da anima, com o que a relação com o 
outro se fará em uma condição de simetria‖ (p. 
59). 

Precisamos, ainda, pensar no conceito de 
casamento sagrado não apenas no tocante à 
relação Eu-Outro, mas também no casamento 
interior feminino-animus ou masculino-anima.  
Uma vez mais Alvarenga (2008) pontua: 

 
A demanda do novo tempo, dinâmica do 

Coração, implica ocupar-se da relação e, 
portanto, de si e do outro [...] determina que a 
medida do amor, do cuidado e da atenção para 

com o Outro deverá ser a mesma exercida para 
consigo mesmo (p. 42). 

  

Na busca do Graal os cavaleiros saem à 
procura do Cálice Sagrado. Esta busca é, 
sobretudo, uma busca interna, em que os 
cavaleiros ―[...] deixam para trás suas vidas 
cotidianas e partem em busca de algo que lhes 
falta, sem necessariamente saber o quê‖ 
(BOLEN, 1996, p. 39).  

Segundo Alvarenga (2008), O Graal é 
considerado um ―[...] símbolo do continente da 
abundância, da inspiração e da sabedoria, 
configura a melhor expressão do símbolodo 
feminino estruturante da psique dos novos 
tempos‖ (p.31). 

Ainda, segundo a mesma autora: 
 

 
O Graal é, assim, a busca do encontro consigo 

mesmo, expressando a dinâmica do coniunctio, 

do casamento por amor congregando as 
pessoas para a transformação da relação. O 
símbolo Outro torna-se discriminado para a 
consciência: a integração da alma-anima se faz 

(p. 32). 
 

E, sintetizando, a autora conclui: ―O Graal 
representa, assim, a emergência simbólica maior 
de como o Outro, buscado pelo Coração, pode 
nos traduzir‖ (p. 32) e salienta que este processo 
sempre ocorrerá por etapas. 
  
6 – A DINÂMICA CÓSMICA – Símbolos 
Relacionados aos Elementos da Natureza 
 

Durante os ensinamentos de um druida ou de 
uma sacerdotisa eles enfatizavam muito o sentido 
da igualdade entre os povos, entre homens e 
mulheres, entre deuses e deusas, entre o deus 
cristão e os deuses de Avalon e isto numa época 
de dominação romana do povo celta. Em ―A 
Senhora de Avalon‖ encontramos muitas lições 
desta valorização da igualdade– ―Diante dos 
deuses, nada importa além do que você puder 
criar para si mesmo‖ (BRADLEY, 1997, p. 38), ou 
―Todos os homens têm almas que são iguais para 
o verdadeiro Deus [...] a sua é como qualquer 
outra‖ (p. 56) ou ainda ―A macieira não é mais 
sagrada do que o carvalho, nem o trigo é mais 
que a cevada. Cada um tem a sua função [...]. 
Aos olhos da deusa, todos os caminhos são 
iguais e honrados‖ (p. 206). 

A busca pela igualdade foi um dos 
ensinamentos transmitidos pelos ancestrais de 
Atlântida que não poderia se perder, e também 
aparece em ―As Brumas de Avalon 1‖ no 
juramento que Viviane pede ao Rei Arthur ao lhe 
ofertar a espada sagrada: ―Apenas isto: tratar 
com justiça todos os homens, quer sigam ou não 
o deus dos cristãos, e reverenciar sempre os 
deuses de Avalon‖ (p. 219). 

Avalon guardava os quatro tesouros 
sagrados – a Espada, a Lança, o Prato e o 



109 

 

Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017               ISSN 2317-8612                http://revistatransdisciplinar.com.br/         -       www.artezen.org                                                                                       

 

 

Cálice. Em ―A Senhora de Avalon‖, as donzelas 
aprendiam a seguinte lição, transcrita no excerto 
abaixo:  

 
Para vocês, basta saberem quais são os 

Tesouros e o que significam. Aprendemos que o 
Símbolo não é nada e que a Realidade é tudo... 
e a realidade que esses símbolos representam é 
a dos quatro elementos com os quais tudo é 
feito... Terra, Água, Ar e Fogo... Nós falamos 
sobre os elementos,mas na verdade não os 
compreendemos. Os símbolos são o que nossa 
mente usa para fazer mágica... (BRADLEY, 
1997, p. 370). 

 
Também em ―As Brumas de Avalon 1‖ 

encontramos uma bela descrição dos quatro 
tesouros relacionados aos quatro elementos, 
uma vez mais reforçando a estreita conexão do 
povo celta à natureza: 

 
[...] e vislumbrou as Sagradas Insígnias dos 

druidas, guardadas em Avalon, desde que os 
romanos haviam incendiado os bosques 
sagrados – o prato, a copa, a espada e a lança, 
brilhando e lampejando aos quatro elementos: o 
prato de terra, a copa de água, a espada de 
fogo e a lança do ar... (p. 103). 

  

Então, podemos observar que, para os celtas, 
a natureza tinha um caráter sagrado, uma 
conexão direta com a Deusa. A natureza se 
constituía um representante simbólico da Deusa. 
Assim, podemos relacionar os símbolos ligados à 
natureza com os elementos representantes do 
todo, do cosmos. 

Em ―Os Corvos de Avalon‖ (2009) 
encontramos a água em seu sentido de limpeza e 
purificação: 

 
Agora deixem que a água leve toda a sujeira. 

Deixe que a água dissolva todos os laços que 
as prendiam, e que seja lavado tudo o que 
ocultava o verdadeiro eu de vocês... Sintam a 
carícia da água em seus corpos e lembrem-se 
da água de onde nasceram (p. 323). 

  

Já em ―A Senhora de Avalon‖ (1997) a água 
aparece remetendo-nos à fonte da vida: 

 
Eu sou a dissolução de tudo que já existiu. De 

mim nasce tudo que virá. Abrace-Me e Minhas 
águas escuras poderão embalá-la, pois sou o 
Caldeirão do Sacrifício. Mas sou também o 
recipiente do nascimento, e das Minhas 
profundezas você poderá renascer (p. 398). 

 
Em ―As Brumas de Avalon 1‖ (2008) 

encontramos uma bela descrição do conceito 
simbólico de eclipse: 

 
Explicaram-lhe como o Sol e a Lua se moviam 

e por que, de vez em quando, um deles se 
colocava na frente do outro. Eram coisas da 
natureza, e a crença do povo comum sobre a 
face dos deuses eram símbolos de que tais 

pessoas [...] precisavam para visualizar as 
grandes verdades. Um dia, todos os homens e 
mulheres conheceriam as verdades interiores 
(p. 181). 

 

Chevalier (2003) traz o eclipse como 
anunciador de uma transformação: ―De um modo 
geral, o eclipse apresenta-se como anunciador de 
desregramentos cataclísmicos no final de um 
ciclo, que exige intervenção ou reparação, com 
vistas a preparar a vinda de um ciclo novo...‖ (p. 
355), o que nos traz de volta à dinâmica da 
alteridade. 

Em ―Os Ancestrais de Avalon‖ 
(2005)observamos um exemplo de um culto a um 
equinócio: 

 
Que o Dia tenha por limite a Noite... / Que a 

Escuridão seja equilibrada pela Luz / Terra e 
Céu e Sol e mar, / Uma cruz circundada para 
sempre será 

Que a dor abra um espaço para a alegria, / 
Que o luto se dissolva em júbilo, / Passo a 
passo para abrir nosso caminho, / Até a 
Escuridão se unir com o Dia 

Cada estação é limitada pela que a segue, / 
Encontros e partidas formam o círculo, / O 
centro sagrado é a moldura que nos cinge / 
Onde tudo está sempre em mutação, tudo 
sempre igual... 

Em movimento maior torna-se nossa quietude, 
/ Apaixonados, somos contidos pela força da 
vontade, / Girando em perpetuidade, / Enquanto 
o Tempo se torna Eternidade... (p. 23, 24 e 25). 

 

―Os Corvos de Avalon‖ explicita o sentido do 
equinócio e também traz um ritual de culto ao 
mesmo: ―No equinócio o mundo oscilava entre a 
velha e a nova estação. O que se fizesse naquele 
momento levaria a sorte da nova estação pender 
para uma ou outra direção‖ (BRADLEY E 
PAXSON, 2009, p. 79). No poema a seguir, 
observamos este culto – ―Dia e noite se igualam, / 
Luz e sombra se equilibram... / Este é o dia, e 
esta é a hora, / De escolher o alvo, de fazer 
crescer o poder agora...‖ (p. 168). 

A floresta é imagem simbólica do 
inconsciente. Uma vez mais, encontramos em 
Bolen (1996), uma rica descrição de seu 
conteúdo simbólico: 

 
A floresta, o labirinto, o outro mundo, o 

mundo subterrâneo, o mar e as profundezas do 
oceano são descrições poéticas e simbólicas de 
como percebemos o inconsciente como um 
reino. É nele que nos encontramos quando 
estamos perdidos, é para onde precisamos ir 
para nos encontrar. A individuação, a 
necessidade de viver de nossas próprias 
profundezas de forma autêntica e evolucionária, 
é uma jornada que conduz o ego à floresta (p. 
137).  

 
E é para a floresta que nos encaminhamos em 

nossos sonhos e pesadelos quando nos sentimos 
perdidos, ameaçados, inseguros, em situações de 
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crises de vida, quando o ego se encontra 
ameaçado, ferido – ―No meio da jornada da vida, 
tendo perdido o caminho verdadeiro, achei-me 
embrenhado em selva perigosa‖ (DANTE apud 
BOLEN, 1996, p. 136). 

Uma vez ‗embrenhado em selva perigosa‘, 
como podemos sair? A resposta, mais uma vez, 
vem de Bolen – ―Uma vez na floresta, devemos 
descobrir dentro de nós mesmos aquilo de que 
precisamos para sobreviver‖(p. 138)e, ainda, ―A 
floresta é um lugar de desenvolvimento da alma 
para pessoas que são Percivals, um momento de 
aprender sobre sofrimento e compaixão, 
humildade e humilhação, sabedoria feminina e o 
misterioso Graal.‖ (p. 143). 

E, uma vez embrenhado na floresta, quanto 
tempo lá ficaremos? Bolen nos ensina: ―Percival 
passou mais de cinco anos na floresta [...] esse é 
o tempo em que as pessoas em uma história de 
individuação levam para ―sair do perigo‖ e entrar 
plenamente na próxima fase de sua vida‖ (p. 
152).  

Sobre a lua, símbolo do feminino, o que mais 
podemos trazer além de versos e poesia? – ―Lua 
nova, lua vera / Trazei-me vida nova, sem 
demora!‖ (BRADLEY e PAXSON, 2005, p. 329) e 
―Que a dor abra um espaço para a alegria, / Que 
o luto se dissolva em júbilo, / Passo a passo para 
abrir nosso caminho, / Até a Escuridão se unir 
com o Dia‖ (p. 385). E, ainda mais – ―Sobre essas 
antigas árvores sagradas / Tua doce luz prateada 
agora é lançada; / Desvela tua face para que 
possamos ver / À noite, ela brilha desvelada...‖ 
(BRADLEY e PAXSON, 2009, p. 28). A lua, para 
os celtas, representa a Deusa. 

O povo celta sempre clamava por luz em seus 
cultos e rituais, simbolizando iluminação, 
esperança, aprendizado, busca de um novo 
sentido – ―Abençoada a Luz em nossa aurora 
interior, mostrando o caminho para despertar, 
para aquecer. Abençoada seja a Luz que vive em 
todo o coração pulsante. Abençoada a Luz de 
que cada um e todos são feitos‖ (BRADLEY E 
PAXSON, 2005, p. 189). Ou, ainda – ―Da 
escuridão surge a luz; / De nossa cegueira, a 
visão; / Que as sombras desapareçam!‖ 
(BRADLEY, 1997, p. 61). 

 
A Luz da Vida aparece! / Assim queima o 

Fogo Sagrado! É hora do triunfo da luz... 
Através da união de nossas forças manteremos 
este fogo aceso durante as horas mais escuras 
e seremos vitoriosos. / Este fogo será um farol, 
a luz que será vista em todas as terras (p. 220). 

 

Noite se relaciona com o inconsciente. 
Também se associa ao ciclo da vida, noitee dia. 
Observamos a seguir, alguns excertos da saga 
que traduzem estas ideias: ―Oh, Fonte de Estrelas 
em esplendor / Que se mostram no manto da Tua 
escuridão, / Concede-nos um sono reparador / E 
esta noite, o conhecimento de Tua bênção‖ 
(BRADLEY e PAXSON, 2005, p. 38). 

O sol nos abandonou... Hoje ele reinou 
supremo, mas agora a noite chegou. Deste 
momento em diante, o poder da luz vai diminuir, 
até o frio do Solstício de Inverno dominar o 
mundo [...] mas sabemos que no coração da 
escuridão do Solstício de Inverno a luz 
renascerá (BRADLEY, 1997, p. 336 e 337). 

 

Noite também se relaciona ao significado da 
sombra, e este sentido também é encontrado na 
obra – ―Ficai longe de mim, tudo que vive no mal. 
Ficai longe do sinal dos Seus passos e da sombra 
de Seu véu. Aqui busco refúgio, sob a cortina da 
noite e o círculo das Suas alvas estrelas‖ 
(BRADLEY e PAXSON, 2005, p. 79). 

Construções em pedra eram consideradas 
templos sagrados para os celtas. Como 
exemplos, temos o círculo de pedras no cume do 
Tor e o Círculo de Pedras hoje conhecido como 
Stonehenge. Sobre o último, encontramos uma 
citação de Micail em ―Os Ancestrais de Avalon” – 
―As pessoas comuns podem julgar que pedras 
são coisas sem vida, mas dentro daquelas pedras 
ele percebia um potencial para um poder 
cumulativo muito maior. Esse já podia ser 
percebido, em certa medida, ao raiar do dia e ao 
pôr-do-sol‖ (p. 285). 

Em Chevalier (2003), observamos que ―[...] 
existe entre a alma e a pedra uma relação 
estreita‖ (p. 696). Em ―A Sacerdotisa de Avalon‖ 
(2001)encontramos que ―A pedra é eterna. A 
pedra guarda recordações‖ (p. 292). 

Ainda segundo Chevalier: ―A pedra cônica 
representa o elemento masculino e a pedra 
cúbica, o elemento feminino. Se o cone repousar 
sobre um pedestal, reúnem-se assim os 
princípios masculino e feminino‖ (p. 696), o que 
nos remete ao Graal. 

O símbolo semente também aparece na obra. 
Em ―Os Ancestrais de Avalon‖ (2005), na 
despedida de Micail e Tiriki de seus pais, Deoris 
os advertiu: 

 
Não existe Força alguma no mundo que não 

tenha um propósito. O caos que Dyaus traz será 
como um grande vendaval que arranca as 
folhas das árvores e espalha as sementes para 
longe. Vocês nasceram para preservar essas 
sementes, meus filhos, gloriosos galhos da 
árvore perene de Atlântida, libertados de sua 
deteriorização, livres para criar raízes em novas 
terras (p. 77). 
 

Em ―As Brumas de Avalon 4‖ (2008) 
encontramos um ensinamento que aponta para a 
necessidade de uma relação de simetria, do 
encontro feminino x masculino, da ativação da 
dinâmica da alteridade,  para que a semente seja 
fértil: 

 
Flor, fruto e semente. E todas as coisas 

retornam e crescem e procuram a luz, e por fim 
entregam-se novamente à proteção da Senhora. 
Mas ela,  que  trabalha  sozinha  e  silenciosa no  
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coração da natureza, não pode exercer seus 
mágicos poderes sem a força Dele, que corre 
junto ao cervo, e sob o sol do verão explora a 
riqueza do seu ventre (p. 30). 

 

Considerando o grande valor dado pelos 
celtas aos elementos da natureza, ao sol, 
símbolo do masculino, sem o qual a vida não é 
gerada, eram exaltados os mais lindos louvores, 
como observamos nos dois poemas a seguir, 
extraídos de ―Teia de Trevas‖ e ―A Sacerdotisa de 
Avalon‖, respectivamente: ―Ó bela no horizonte do 
leste, / Eleve sua luz para o dia, Ó Estrela do 
Leste, / Estrela do dia, desperte, se eleve! 
Geradora da Vida, desperte! / Alegria e criadora 
da Luz, levante! / Ó bela no horizonte do leste, / 
Estrela do Dia, desperte, levante!‖ (p. 240 e 241) 
e ―Ave, Sol resplandecente e soberano, / 
Adoramos a Tua glória, ó Sol sagrado! / Ajuda-
nos e sara-nos, até que, como nas alturas, / Aqui 
haja beleza e todos conheçam Teu amor...‖ (p. 
146).    

Os celtas, em sua mítica, entendiam o 
conceito de teia da vida, que já em ―A Queda de 
Atlântida‖ (1987) se destaca – ―Nossos destinos 
tecem as suas teias e nossas ações geram os 
frutos que semearam. Aqueles que se encontram 
e se amaram não podem ser separados; se não 
se encontram nesta vida, encontram-se na outra‖ 
(p. 34). 

Em ―A Sacerdotisa de Avalon‖ (2001), o papel 
do destino, enquanto um grande tecelão, pode 
ser observado – ―Os Destinos tecem as nossas 
vidas à sua vontade não como tu ou eu 
desejaríamos que fossem‖ (p. 121). 

Em ―A Senhora de Avalon‖ (1987), um druida 
ensinou sobre a tempestade: 

 
Quando você vê as nuvens vermelhas e 

carregadas, sabe que vai ser um dia 
tempestuoso, não é? Mas sabe dizer 
exatamente em que momento a chuva vai cair, 
se será muita ou pouca água? É assim que 
funciona o tempo dos mundos interiores. Eu 
conheço suas marés e seus ciclos. Conheço os 
sinais e vejo seu poder. Eu vejo poder em você, 
criança. As marés astrais ondulam à sua volta, 
assim como a chuva que se espalha sobre uma 
árvore oculta. Pode não servir de consolo agora, 
mas sei que você está aqui com um propósito 
(p. 98). 

 

Enquanto a tormenta pode prenunciar uma 
revelação, a tempestade é uma manifestação da 
cólera divina e, às vezes, um castigo. Chevalier 
(2003) ressalta este aspecto, trazendo uma 
citação do livro bíblico Jó – ―Penetraste até as 
fontes marinhas, /circulaste no fundo do abismo? 
/As portas da morte foram-te mostradas, /Viste os 
guardiões do país da Sombra?(Jó 38,8-17)‖ (p. 
874). 

―As Brumas de Avalon 1‖ (2008) trazem um 
questionamento para além do exposto para o 
símbolo tempestade, como observamos acima. 

Os violentos fenômenos da natureza, como 
tempestades, terremotos e maremotos podem 
trazer um significado para além da fúria e castigo 
divinos, mas um processo de reorganização da 
própria natureza, também em busca de seu 
equilíbrio e perfeição. Observemos no excerto 
abaixo, como Uther desenvolveu esta ideia, numa 
conversa com Igraine em: 

 
A terra treme no grande oceano além do 

oceano que conhecemos e, embora o povo da 
Atlântida falasse de terras perdidas de Mu e Hy-
Brasil, ainda assim sei que no oceano maior 
além do sol poente a terra treme, e ilhas 
aparecem e desaparecem, mesmo quando o 
povo nada sabe do pecado ou do mal, mas vive 
como os inocentes, antes que Deus nos desse o 
conhecimento para escolher entre o bem e o 
mal. E se os deuses da terra lançam a vingança 
contra os inocentes e os pecadores, sem 
distinção, então esta destruição não pode ser 
castigo dos pecados, mas algo da própria 
natureza. Não sei se há uma finalidade nessa 
destruição, ou se a terra ainda não se 
consolidou em sua forma final, assim como nós, 
homens e mulheres, ainda não somos perfeitos. 
Talvez a terra também lute para evoluir a sua 
alma e aperfeiçoar-se (p. 70). 

 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Sintetizando, podemos dizer que todas nós 

somos filhas da Deusa e que trazemos em nós – 
submerso em nosso Inconsciente – a sua 
divindade e a sua sabedoria e que para resgatá-
la, para acessá-la, precisamos chamar a barca e 
atravessar o lago e dizer as palavras certas. Em 
contrário, corremos o risco de nos perdermos. 
Uma outra forma de acesso à Deusa, é 
atravessar o labirinto que nos conduzirá ao 
interior de nós mesmas, ao nosso espaço 
sagrado. Aprendemos, também, que a deusa tem 
três faces – a donzela, a mãe e a sábia – e, em 
algumas ocasiões, uma quarta face, a guerreira, 
que pode nos parecer feia e cruel. Aprendemos 
com a mãe natureza, seus ciclos, o dia e a noite, 
as estações do ano, os equinócios e solstícios, o 
nascimento, a criança, os sacrifícios, a morte e o 
renascimento.  

Reconhecemos os presentes que a mãe-
natureza nos oferta – a água, o ar, a floresta, o 
fogo, as flores, a lua, a luz, o sol, as sementes e a 
terra. Para trilhar nossos caminhos e seguirmos 
nossas trajetórias nos são oferecidos múltiplos 
recursos como cajados, espadas, lanças, pratos, 
potes, vasos e teares. Seguimos nossos destinos, 
atravessamos desertos, somos ofuscados por 
eclipses, caminhamos até castelos onde 
encontramos fadas, magos e reis. Encontramos 
animais poderosos que recebemos como 
presentes e dos quais devemos retirar aquilo de 
que precisamos.  

Visitamos a lenda do Graal e aprendemos com 
Percival as perguntas que precisamos fazer ao 
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encontrá-lo. Se não as fizermos, decerto o 
perderemos, nossa vida continuará um deserto e 
as feridas não terão cura – ―Quem sou eu? Por 
que estou aqui? Qual o sentido da minha vida? 
Qual é a minha responsabilidade diante do todo?‖ 
(ALVARENGA, 2008, p. 83).  

O Graal, símbolo da plenitude, representa em 
última instância, a integração masculino x 
feminino, o casamento sagrado, a cura do 
feminino ferido. A busca do Graal é uma jornada 
heróica, rumo ao encontro de Si-Mesmo, é um 
processo de individuação.  

O caminho de Avalon, é o caminho para o 
resgate do feminino ferido, massacrado pelo 
patriarcado opressor. Para as mulheres, Avalon 
representa o resgate do feminino sagrado, a 
integração feminino x animus que permitirá uma 
relação de simetria com o Outro externo, na 
dinâmica da alteridade. Para os homens, o 
caminho de Avalon representa uma relação 
saudável com sua anima, sem o que tal simetria 
não se realizará. 

Ao fazer um trabalho como este, mergulhar 
numa teia mítico-religioso-histórica, onde lenda, 
ficção e dados históricos se encontram 
emaranhados, a palavra final que posso trazer é 
que ao debruçarmos sobre esta saga, nos 
abrimos para um mundo arquetípico simbólico. A 
própria autora comenta, na introdução de ―Teia de 
Trevas‖: 

 
De onde tira suas idéias? Sei que a pessoa 

que pergunta está apenas procurando [...] 
alguma percepção sobre um processo criativo 
que lhe é desconhecido; [...] posso 
sinceramente responder que não tenho a menor 
ideia. De onde vêm os sonhos? (BRADLEY, 
1987, p. 243). 

 

Ao correlacionar sua obra com os sonhos, a 
autora nos abre as portas para o mundo 
inconsciente coletivo, cujo acesso se faz por meio 
de um processo criativo. 

Além do acesso ao universo feminino, ao 
mundo da Deusa, a obra faz menção ao mito do 
Graal. Esta breve amplificação não pretende 
esgotar suas possibilidades de desdobramentos, 
visto a imensidão do universo feminino e a 
grandiosidade do mito do Graal. Trazemos de 
Alvarenga (2008), uma profunda reflexão sobre 
este mito: 

 
O mito do Graal é grandioso, mas não 

totalmente inteligível até hoje. Pelo fascínio que 
causou e causa, pelos personagens que encerra 
e, mais, pela figura de Merlin, continua sendo 
um enigma, não desvendado, fascinante por 
natureza e que nos remete a incontáveis 
associações. Ainda é uma lenda que tem 
riqueza de conteúdos não compreendidos em 
sua totalidade (p. 99). 
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MESA TEMÁTICA 7 - ARTETERAPIA E SAÚDE MENTAL 

 
4 – UM  TOC  DE ARTE  

TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO E ARTETERAPIA 

 
 

Celeste Carneiro
1 

 
 
Resumo 
O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) tem sido a causa de sofrimento psíquico de uma parte da 
população que busca atendimento arteterapêutico. Com o objetivo de trazer esclarecimento sobre essa 
patologia e uma das formas encontradas para dar alívio a clientes que se encontrem em situação 
semelhante, abordamos este tema, com base no próprio DSM V, em Cordioli e em Araújo, além da prática 
que leva a aliar criatividade à arteterapia. Foram utilizadas avaliações próprias para o transtorno, técnicas 
de desenho, pintura, colagem, além de incentivo ao descarte de peças acumuladas em casa. Em algum 
momento recorreu-se à meditação e à visualização. Notou-se um lento e progressivo alívio em seus 
sintomas, o que é um incentivo à continuidade dos estudos da arteterapia para clientes portadores de TOC. 
 
Palavras-chave: Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). Acumulação. Arteterapia. 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A cada dia cresce mais o número de pessoas 
com algum tipo de transtorno mental buscando 
algum alívio nos Espaços Terapêuticos que 
utilizam a arteterapia como recurso para 
tratamento. 

Relataremos o caso de uma cliente que se 
apresentou com o diagnóstico médico de TOC – 
Transtorno Obsessivo Compulsivo, em tratamento 
há mais de quatro décadas, tendo algum período 
de alívio e outros de muita aflição.  

De acordo com o Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais - V Edição 
(DSM-V) para diagnóstico do TOC, o paciente 
precisa ter a presença de obsessões, compulsões 
ou ambas. As obsessões se apresentam como 
pensamentos intrusos que incomodam e 
impulsionam à compulsões – atitudes sem 
controle que aliviam a ansiedade causada pelos 
pensamentos obsessivos.  Costuma-se lavar as  
 

 
 
 
 
 
 
mãos, organizar, verificar ou rezar, contar, repetir 
palavras em silêncio, consumindo muito tempo, 
muitas horas por dia, numa busca por sanar 
possibilidades irreais, fantasiosas. Às vezes o 
paciente tem noção de que seus temores são 
infundados, mas, mesmo assim, tomam todas as 
providências a fim de que se sinta seguro.  Nos 
casos mais graves fica impossibilitado de 
trabalhar fora de casa. 

No caso que cuidamos, a cliente não estava 
em uso de substância ou medicação que 
causasse alterações de comportamento, nem era 
portadora de sintomas relacionados a outros 
transtornos inseridos no DSM V. 

A psiquiatra Oliveira (2008) afirma: ―Existe 
uma relação particularmente estreita entre as 
ruminações obsessivas e a depressão, e deve-se 
somente preferir um diagnóstico de transtorno 
obsessivo-compulsivo   quando   as    ruminações  
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surgem ou persistem na ausência de uma 
síndrome depressiva (OMS, 2008)‖.  
 

Já Cordioli (2014, p. 1), considera:   
 

O chamado de TOC ―puro‖ é raro e na prática 
é mais a exceção do que a regra. E de fato as 
pesquisas têm mostrado que mais da metade 
dos pacientes apresentam concomitantemente 
outros transtornos psiquiátricos e uma 
prevalência de comorbidades entre os 
indivíduos com o transtorno bem maior do que o 
encontrado na população em geral.  

 
Com o objetivo de ilustrar a metodologia 

arteterapêutica aplicada em casos de portadores 
de TOC, relatamos esta experiência, com a 
permissão da cliente. 
 
RELATO DE CASO 
 

Nossa cliente chegou considerando o seu 
caso o pior de todos. Para desconstruir essa 
crença, foi aplicado o questionário usado por 
Cordioli (2008), e a Lista Yale-Brown de 
Obsessões e Compulsões (Y-BOCS checklist). 
Ficou claro que havia pessoas em situação muito 
mais crítica que a dela. 

De acordo com Biscaia (2012),  
 

o TOC é uma neurose e, na psicologia Junguiana, 
a neurose tem uma função de reorganização 
psíquica.  

... 
Ocupa o quarto lugar entre os transtornos 

psiquiátricos mais comuns, com incidência de 2% 
na população, e é colocado pela Organização 
Mundial de Saúde entre as 10 condições médicas, 
de todas as especialidades, mais incapacitantes 
para os indivíduos atingidos. O início dos sintomas 
aparece com maior freqüência na adolescência e 
no adulto jovem, sendo raro na infância. Surgem 
mais precocemente nos homens, embora, em geral, 
aceita-se que o TOC comprometa igualmente 
ambos os sexos (BISCAIA, 2012). 

 
METODOLOGIA 
 
No decorrer dos nossos encontros, 

trabalhamos com argila, visualização, EFT – 
Técnica de liberação emocional ou Tapping, EMT 
– Estimulação Magnética Transcraniana manual, 
Relaxamento Muscular Progressivo, assim como 
colagem com pintura.  

A EFT – Técnica de liberação emocional ou 
Tapping, desenvolvida pelo americano Gary Craig 
tem um efeito muito bom no equilíbrio do sistema 
energético. 

 A EMT – Estimulação Magnética 
Transcraniana é um recurso terapêutico onde 
uma bobina posicionada acima da cabeça irradia 
ondas magnéticas que penetram o cérebro 
melhorando a depressão, mal de Parkinson, 
dentre outras patologias. Ao tomar conhecimento  

sobre esse aparelho, por volta do ano dois mil, 
imaginei o que a mão do terapeuta, carregada de 
magnetismo amoroso, poderia fazer para 
melhorar os sintomas.  Passei a fazer imposição 
das mãos em determinados pontos do encéfalo, 
melhorando o quadro de sofrimento das pessoas 
com alguns desses transtornos mentais. Passei a 
chamar de EMTm – Estimulação Magnética 
Transcraniana manual.  

Sobre a imposição das mãos para melhorar 
enfermidades e dar mais saúde às pessoas, há 
pesquisas relacionadas e publicadas 
(CARNEIRO, 2010, p. 168-169). 

O relaxamento que mais usamos foi o 
desenvolvido pelo Dr. Edmund Jacobson, 
chamado de Relaxamento Muscular Progressivo, 
que tem a finalidade de aliviar o estresse. 
Tensiona-se o corpo e relaxa em seguida, a partir 
dos pés, de modo gradativo, da ponta dos pés à 
cabeça e em seguida o corpo todo, relaxando em 
cada etapa do processo. Depois, faz-se uma 
visualização tranqüilizadora. 

Nos seus momentos de raiva usamos a argila 
para que jogasse no chão com força, 
descarregando as tensões. Em seguida, 
relaxamento e visualização. Pedimos que 
dissesse quem ela gostaria que lhe acolhesse 
nesse momento, imaginando a presença amiga. 
Ela disse: Joanna de Ângelis. 

Joanna de Ângelis é uma entidade espiritual 
que orienta o trabalho de Divaldo Franco e 
escreve muitos livros de orientação para que 
vivamos melhor. Muito admirada e respeitada, por 
leigos e acadêmicos, no Brasil e no exterior, já 
existe trabalhos acadêmicos analisando sua obra, 
especialmente a Série Psicológica, como por 
exemplo o livro de Magaly Sola Santos (2014), 
oriundo do seu Trabalho de Conclusão de Curso 
na pós-graduação em psicologia transpessoal. 
Joanna de Ângelis tem um interesse muito grande 
nessa área. Sobre sua história e atuação 
escrevemos um livro em parceria com Divaldo 
Franco, publicado pela LEAL (CARNEIRO, 
FRANCO, 2014). 

Nossa cliente é espírita e faz tratamento 
espiritual em Centros Espíritas. 

De acordo com a psicologia transpessoal e a 
OMS, deve-se considerar as questões espirituais 
no acompanhamento dos pacientes, havendo 
para isto protocolo e muitas pesquisas realizadas 
por cientistas nacionais e internacionais (Lukoff, 
2005; Lukoff et al., 1995; PERES, 2007; 
CARDEÑA e MOREIRA-ALMEIDA, 2011; 
PÓVOAS et all, 2015; BERNI, 2016). 

Segundo Oliveira (2008) ―terapias 
complementares como massagens terapêuticas, 
bioenergia, técnicas de acesso às memórias do 
inconsciente mais profundo têm sido integradas 
em alguns tratamentos, com repercussões 
significativas.‖  

Ao se apresentar, a cliente parecia a imagem 
de um casarão velho e abandonado, com tudo 
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estragado por dentro e com uma péssima 
aparência por fora... 

Durante vários encontros só se lamentava, 
conseguindo, depois de algum tempo, externar no 
papel por meio de pintura, o que a incomodava. 
Pintou livremente linhas que representavam sua 
dor. Ao perguntar o que gostaria de fazer com 
tanta dor, ela respondeu que gostaria que ela 
desaparecesse de sua vida. Com tinta de sua 
escolha, branca, cobriu toda a sua pintura, 
passando várias mãos de tinta. No outro 
encontro, o papel já seco apresentava manchas 
que ela projetou figuras de sua própria realidade. 

 
Fig. 1 – Projeções a partir uma pintura I 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Viu pessoas, animais, árvores... e foi 

relacionando à sua vida cotidiana, impressionada 
com a realidade do que surgia da sua pintura, 
feita de forma não proposital. 

Num dos seus momentos críticos, repetindo 
temas do passado e ansiosa pelo futuro, foi 
pedido que escolhesse um mandala para pintar. 
Pintar mandalas é, segundo Jung (2002, p. 385), 
uma tentativa do sistema psíquico autorregulador 
de reestruturar o equilíbrio. 

Ela escolheu uma que representava o vitral da 
Catedral de Notre Dame, de Paris. Foi colocada 
uma melodia suave e ela foi pintando enquanto 
reforçávamos a ideia de se ater ao momento 
presente, deixando que as cores lhe escolhessem 
e pintando cada área consciente do que estava 
fazendo, sempre atenta à respiração e ao 
momento presente. 

 
 

Fig. 2 – Pintura de mandala 

 
Fonte: Arquivo da autora 

Durante meses foi trabalhado com ela o 
exercício de desapego. Como acumulava muitas 
coisas em casa, dificultando a vida de seus 
familiares, foi sendo estimulado a que doasse, 
jogasse fora ou trouxesse para que fizéssemos 
trabalhos de arte. 

Foi sugerido que classificasse seus guardados 
como: "quero" e "não quero". Ou o que quero 
"guardar", "jogar fora" e "doar‖. Para estimulá-la, 
mostrei uma caixa onde guardo sucatas para 
trabalhos arteterapêuticos. Arregalou os olhos e 
disse que eu também tinha TOC! Expliquei que 
todos os materiais que guardava seriam para 
trabalhar com os clientes e que ela poderia fazer 
belos trabalhos de arte com os seus guardados. 

Aos poucos ela foi selecionando materiais, 
arrumando esmeradamente para fazer doações, 
separando de acordo com o tipo de materiais 
para distribuir com as diversas pessoas do seu 
relacionamento: porteiros do prédio, pessoas 
carentes que conhecia, Centros Espíritas que 
faziam trabalhos manuais para bazares, e pediu 
que levasse algumas coisas para a Mansão do 
Caminho, onde atuo como arteterapeuta 
semanalmente.  

 
Fig. 3 – Doações do que acumulava 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Outros objetos que entulhavam sua casa 

foram doados para um artista que trabalhava com 
sucatas. Assim, aos poucos, foi se 
desvencilhando de muitas coisas que a 
consumiam. 

Após alguns meses, conseguiu trazer objetos 
seus que acumulava: eram cartões telefônicos 
sem utilidade. 

Autorizou que fotografasse e expusesse seu 
trabalho no Congresso de Arteterapia. Quase dois 
anos após o início dos atendimentos, ela 
conseguiu realizar um trabalho interessante que 
lhe deu um grande alívio. 

Como diz o médico Dr. Paulo Campelo, no seu 
programa junto à Faculdade de Medicina de 
Recife: "A arte na medicina às vezes cura, de vez 
em quando alivia, mas sempre consola". Ele 
implantou Arte nos cursos de Medicina e, por isto, 
teve o programa premiado pelo Ministério 
da Cultura com o prêmio Cultura e Saúde/2010. 
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Fig. 4 – Colagem com pintura 

 
 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Ao colar os cartões ela o fazia com o máximo 

cuidado para que estivessem bem distribuídos e, 
ao pintar, o cuidado para não borrar os cartões. 
Sentia prazer ao colorir cuidadosamente. 
 

Fig. 5 – Colagem com pintura 2 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

Ao olhar, tudo tão certinho e feito 
cuidadosamente, imaginei a possibilidade de 
jogar tinta por cima, dando outra direção à sua 
estética. Aguardei o outro encontro, quando lhe 
perguntei: ―Você gostaria de se libertar das suas 
compulsões, manias, rituais?...‖ Ela respondeu: 
―Sim, é o que eu mais quero!‖ ―Então, disse eu, 
que tal usar uma tinta para espalhar sobre esse 
quadro, vendo o efeito que vai causar?‖ Ela 
arregalou os olhos, e disse: ―E vai dar certo?‖ Ao 
que respondi: ―E se não der, qual o problema? 
Estamos aqui vivenciando um processo 
terapêutico, buscando a libertação de hábitos que 
faz décadas lhe acompanham, então, vale a pena 
arriscar e ver o resultado. Vamos? Escolha a tinta 
que você quer começar!‖ 

Ela se encheu de coragem, ficou em pé, e 
começou a ser feliz... 

 

Fig. 6 – Colagem com pintura 3 – Processo de criação 

 
 

 
 

  
 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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Fonte: Arquivo da autora 

 
Fig. 7 – Colagem com pintura 4 - Conclusão 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Concluindo seu trabalho mostrou-se muito 

satisfeita, alegre, entusiasmada, leve!... Admirada 
com o resultado, pensava em colocar na parede 
de sua casa, mostrar aos familiares... 

Pedi que olhasse e procurasse ver as imagens 
que possivelmente iriam se revelando, 
sobressaindo de sua pintura. 

 
Fig. 8 – Colagem com pintura 5 – Detalhes  

 
 

 
Fonte: Arquivo da autora 

Viu, inicialmente, garras que lembravam a 
agressividade que sentia em si mesma e nas 
perturbações espirituais. 

 
Fig. 9 – Colagem com pintura 6 – Detalhes  

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Vista por este ângulo, a imagem lhe mostrou 

uma vassoura. A vassoura que fez parte de sua 
história de vida, pois desde mocinha que tinha 
obsessão por limpeza, varrendo a casa com uma 
vassoura de palha, a ponto de lhe compararem 
com uma bruxa. 

 
Fig. 10 – Colagem com pintura 7 – Detalhes  

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Nesta imagem ela descreve a ―agonia no 

juízo‖ que sente, como se fosse um redemoinho 
que não tem fim. 

 
Fig. 11 – Colagem com pintura 8 – Detalhes 

 
Fonte: Arquivo da autora 
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Fig. 12 – Colagem com pintura 9 – Detalhes 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Vê aqui as presenças espirituais, sempre lhe 

dando suporte. A imagem de Joanna de Ângelis, 
na Fig. 11, com o manto azul que lhe caracteriza, 
lhe comove... 

 
 

Fig. 13 – Colagem com pintura 10 – Detalhes  

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

Reconhece um homem correndo, indo 
embora, liberando-a dos tormentos. 
 

Fig. 14 – Colagem com pintura 11 – Detalhes 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Nesta imagem percebe-se confrontando o 

passado e libertando-se. 

Fig. 15 – Colagem com pintura  

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Volta a admirar seu trabalho e se emociona 

com todas as imagens que lhe saltaram aos 
olhos.   

Peço que o coloque sobre o tapete e que 
escolha objetos na sala que lhe toquem a 
sensibilidade, que tenham algo a ver com esse 
momento de celebração, para agradecermos. 

 
Fig. 16 – Colagem com pintura 13 – Celebração 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

Quando nos aproximamos do que é sagrado 
em nós, encontramos a saúde, o equilíbrio. 

Além de vários objetos como cristal, 
ampulheta, mensagens, relógio, flor de lótus, ela 
colocou um quadro com a imagem de Joanna de 
Ângelis. 
 

Fig. 17 – Colagem com pintura 14 – Celebração 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

A cliente conhece o roteiro a ser seguido para 
a sua libertação. Lê as Obras escritas pela 
orientadora espiritual que admira.  

Joanna de Ângelis, na série psicológica 
(1995a), abordando o TOC, orienta: 
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Para serem bem sucedidos, os mecanismos 
terapêuticos deverão alcançar o ser real, 
espiritual, propondo-lhe mudança de atitude 
interior e conduta mental, desse modo 
renovando-se, dispondo-se ao prosseguimento 
de uma existência útil. Caso contrário, as 
recidivas contínuas levarão o paciente à 
deterioração psicológica com a irreversibilidade 
patológica (Cap. 6, p.86). 

 
Refletindo com ela sobre todo o seu processo, 

conduzo uma meditação, visando agradecer e 
também pedindo forças para manter o padrão de 
esperança e o propósito de mudança. 
 

Fig. 18 – Colagem com pintura 15 – Celebração 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

Após a meditação de agradecimento, ela ficou 
muito emocionada e leve.  Seu aspecto agora era 
de um palacete iluminado, florido, reformado, 
muito diferente do aspecto da casa em abandono 
com que se apresentou no início do seu 
tratamento. 

Sorridente, ao se despedir, avisou que iria 
fazer tratamento para engordar um pouco, iria se 
tratar do que fosse necessário para ficar bem.  

Novas possibilidades se descortinam. 
 
CONCLUSÕES 
 

Sabemos que não será fácil, que poderá haver 
recaída, desânimo, mas sempre haverá a 
possibilidade de se soerguer.  Em outra Obra, 
Joanna de Ângelis, a instrutora espiritual, 
observa: 

 
O desenvolvimento da chama divina imanente 

em todos os seres merece todos os sacrifícios e 
empenhos a fim de que arda em todo o seu 
esplendor, vencendo as teimosas sombras, que 
são a herança demorada das experiências nas 
faixas primitivas do processo inicial da evolução 
(ÂNGELIS, 1995b, cap. 5, p. 61). 

 
A cliente sabe que estará sempre escolhendo, 

e que, ao não escolher pela sua mudança de 
padrão mental, ainda assim estará fazendo esta 
opção. 

Temos conhecimento do quanto é difícil a 
recuperação dos pacientes com TOC.  

As estatísticas demonstram um baixo índice 
de recuperação, cerca de 30%, tornando o 
tratamento do TOC um desafio aos profissionais 
de saúde mental, exigindo do mesmo uma visão 
holística do transtorno e ao mesmo tempo ser 
criativo nas estratégias específicas para cada 
caso. A melhor indicação terapêutica é a 
associação psicofarmacologia e psicoterapia, 
além de outros recursos disponíveis dentro das 
equipes de saúde mental (BISCAIA, 2012). 

 
O recurso da Arteterapia tem demonstrado, ao 

longo de décadas, com os mais diversos casos, o 
seu poder de aliviar os sintomas, senão curar.  
Voltando ao lema de Paulo Campello: ―A arte na 
medicina às vezes cura, de vez em quando alivia, 
mas sempre consola". 

Daí a necessidade de ser divulgada a 
Arteterapia a fim de que muitas outras pessoas 
sejam beneficiadas. 
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MESA TEMÁTICA 8 - ARTETERAPIA, SAÚDE E EDUCAÇÃO 

 
5 – A-COR-DAR AS EMOÇÕES: O IDOSO NA ARTETERAPIA 

 
Priscila Peixinho Fiorindo

1 

 
 
RESUMO 
Arteterapia é o processo terapêutico em que o profissional utiliza as diferentes formas artísticas, a fim de 
auxiliar o paciente no processo de desenvolvimento biopsicossocial. A referida prática terapêutica fornece o 
passaporte para o ato criativo, em diferentes faixas etárias, das quais selecionamos os idosos. O objetivo foi 
identificar o estado emocional dos idosos no grupo, através das cores utilizadas nas pinturas, além das 
manifestações gestuais presentes durante o processo de construção da imagem pintada, a fim de oferecer 
suporte aos que solicitavam em suas expressões corporais e artísticas.Método: participaram da sessão de 
Arteterapia, homens e mulheres de 66 a 73 anos de idade, residentes de uma instituiçãoparticular. 
Inicialmente foi colocada uma música instrumental de violino celta do Grupo Palanco Cia. dos Ícones; em 
seguida foi feita a pergunta: ―Como eu estou hoje?‖. Então, foi solicitado aos participantes que refletissem 
sobre a questão e, posteriormente, respondessem com a produção de uma pintura. Após o término da 
atividade eles poderiam falar sobre o que fizeram.Os resultados mostram a relevância da partilha em grupo 
nas trocas de experiências vivenciadas por cada um, que se descobre no outro, percebendo-se no conjunto. 
Assim, por meio dos símbolos, desenvolvidos no processo criativo/artístico, identificamos os conteúdos 
singulares do universo interior dos idosos, que se expressam e se reconhecem ao se apresentarem ao 
mundo, tanto imageticamente quanto verbalmente, transcendendo os limites do racional, deixando florescer 
suas emoções.   
 
 
Palavras-chave: Arteterapia. Idosos. Pintura.  Criatividade.  Emoções.  
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Introdução 
A pergunta que inicia nossa reflexão é: Por 

que idosos? Porque os idosos passam por 
diversos tipos de perdas, tais como emprego, 
devido à aposentadoria, perda da massa 
muscular e, consequentemente, ausência de 
equilíbrio físico, perda da memória de curto e, às 
vezes, da memória de longo prazo, entre outras, 
além de apresentarem, às vezes,complicações 
em quase todas as partes do corpo, como, por 
exemplo, no sistema cardiovascular, respiratório, 
urinário e imunológico, dificultando as tarefas 
diárias.  

Outro fator relevante, na faixa etária de 
sessenta anos em diante, é a mudança de 
espaço, ou seja, alguns idosos, por diferentes 
razões, passam a morar em instituições ou 
residências particularesdestinadas a idosos. 
Neste contexto, o idoso, ao ser conduzido para 
um outro lar, diferente do meio conhecido e 
familiar, muitas vezes, perde a identidade e o 
contato com a realidade, tendo de se adaptar a 
uma nova vida, modificando suas relações 
interpessoais. Nestas circunstâncias, alguns 
adquirem a depressão e problemas de saúde em 
geral. Então, como resolver ou pelo menos 
amenizar os desafios que os idosos enfrentam no 
dia a dia?   

Uma possível resposta para questão é 
estimular o desenvolvimento da criatividade, por 
meio da arte, para que através dela os referidos 
indivíduos possam ressignificar suas emoções e 
sentimentos, aprendendo a lidar melhor com os 
obstáculos que surgem. Maslow (1979) ressalta 
que por meio da criatividade o homem pode 
realizar a si próprio e que as experiências 
artísticas fazem parte de um processo de 
individuação e de crescimento pessoal.  

Nesta perspectiva, uma das funções da Arte é 
mostrar a realidade de forma estética, agradável 
e prazerosa e, consequentemente, ela pode 
auxiliar no aprimoramento, motor, cognitivo, 
linguístico e discursivo em qualquer faixa etária, 
ressaltando a terceira idade –idosos, os quais 
necessitam de diferentes atividades cotidianas 
que lhes forneçam um sentido para a vida. 

Diante do exposto, o objetivo, aqui, é 
apresentar a aplicação de uma das expressões 
artísticas – a pintura, a fim de observar os 
conteúdos do universo interior dos idosos e 
conduzi-los, por meio da arte, à expressão de 
suas emoções. E para tanto, abordamos, a seguir 
como funciona a arte em terapia.  

 
Arteterapia 

 
Arteterapia corresponde ao processo 

terapêutico em que o profissional utiliza as 
diferentes formas artísticas –desenho,pintura, 
modelagem, música, teatro, contação de 
histórias, entre outras, a fim de auxiliar os sujeitos 
no desenvolvimento biopsicossocial. Vale lembrar 

que o uso terapêutico das artes remonta às 
civilizações mais antigas.  

Margareth Naumburg (ALTMAN, s/d), artista 
plástica, educadora e psicóloga americana, ficou 
conhecida como a ―mãe‖ da Arteterapia, por ter 

sido a primeira a diferenciá‐la, claramente, como 
um campo específico, estabelecendo os 
fundamentos teóricos sólidos para seu 
desenvolvimento. No entanto, ela não foi a 
primeira a utilizar o referido termo. Para 
Margareth sempre ficou evidente a importância da 
atividade criativa e expressiva para o progresso 
pleno de cada ser humano.  

A referida educadora e psicóloga 

interessou‐se pelas pontes entre o trabalho 
desenvolvido na escola, onde utilizava o método 
Montessori e o campo da Psiquiatria e da 
Psicoterapia. Em 1969, foi oficialmente fundada, 
nos E.U.A., a Associação Americana de 
Arteterapia (AATA).  

No Brasil, Osório César (1923) e Nise da 
Silveira (1946), ambos psiquiatras, contribuíram 
para o posterior surgimento da Arteterapia, 
evidenciando os efeitos positivos do uso das 
expressões artísticas em pacientes psiquiátricos. 
O referido psiquiatra trabalhou com arte no 
Hospital do Juqueri, em São Paulo, sob a 
influência da Psicanálise, enquanto Nise da 
Silveira desenvolveu um trabalho no Centro 
Psiquiátrico Dom Pedro II, no Rio de Janeiro sob 
a influência junguiana, procurando compreender 
as imagens produzidas pelos pacientes. Nise da 
Silveira exerceu papel principal na militância em 
defesa dos doentes mentais, ao longo de toda 
sua vida.  

Porém, só em meados do século XX a 
Arteterapia se delineia com efetiva atuação, 
motivada pela crise da modernidade, em meio às 
mudanças que marcaram essa época. No 
percurso sócio-histórico, com as duas guerras 
mundiais, houve mudanças na crença de que a 
razão e a ciência poderiam responder a tudo. 
Então, no período pós-guerra, desenvolve-se na 
Europa uma arte gestual, não somente como uma 
reação à onda crescente de materialismo, mas 
contra a arte formalista, hegemônica na época; 
contra a criação plástica dominada pela estética 
cubista e suas derivações.  

Diante do exposto, verificamos que a 
Arteterapia fornece o passaporte para o ato 
criativo, possibilitando a ampliação da mente no 
processo terapêutico. Ciornai (2004) afirma que a 
terapia com a arte facilita o entrar em contato com 
o poder criador de cada um e, ao criar o belo, a 
pessoa entra em contato com o belo em si.  

Rogers (1961) na perspectiva Humanista, 
também ressalta sobre a capacidade criativa, 
quando afirma que ―a causa principal da 
criatividade parece ser a mesma tendência que 
descobrimos a um nível profundo como a força 
criativa da psicoterapia – a tendência do homem 
para realizar a si próprio‖ (ROGERS, 1961, p. 11), 
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ou seja, a criatividade está relacionada à saúde 
do indivíduo.  

Na concepção de Carvalho (1995, p. 60-61), 
 
uma vida plena e saudável é uma vida criativa 

e o viver artístico não é algo extraordinário, 
restrito a algumas pessoas socialmente 
reconhecidas como artistas, mas um aspecto 
intrínseco da humanidade [...]. Acrescenta ainda 
que a criatividade e a sensibilidade são inatas 
ao ser humano e que podem ser desenvolvidas 
nas vivências e encontros que a vida 
proporciona. Tanto na arte como nos processos 
terapêuticos se manifesta a capacidade humana 
de perceber, figurar e reconfigurar suas relações 
consigo, com os outros e com o mundo.   

 

Dessa forma, o convite do fazer artístico 
possibilita a abertura do ―eu‖ interior para o 
exterior, não só por meio da verbalização, mas, 
principalmente, pelos gestos, danças, 
pintura,escultura, música, teatro e contação de 
histórias. Aqui apesentamos uma sessão com 
pintura, em que é possível ―a-cor-dar‖ as 
emoções, pois conforme Urrutigaray (2008), as 
cores nas expressões artísticas possibilitam a 
transmutação das mensagens do inconsciente 
para a  consciência.  

 
Método 

Neste tópico apresentamos o espaço, os 
sujeitos evolvidos na sessão de Arteterapia com a 
pintura, os materiais utilizados e a sequência das 
etapas a fim de identificarmos o estado emocional 
dos idosos.  

 
O espaço 

A residência de idosos, Abrigo do Salvador, foi 
fundada em 1933, mas a sede atual foi 
inaugurada em 1944, pelo seu idealizador, Rafael 
Levy Miranda, na cidade de Salvador/BA. O 
espaço de convivência é amplo e agradável, onde 
há um refeitório geral e um refeitório da pousada, 
sala de leitura, sala de jogos, pista de caminhada 
e/ou corrida, piscina para hidroterapia e centro 
médico. Há uma equipe multiprofissional, 
composta de fisioterapeuta, psicólogo, médico, 
acupunturista, assistente social, nutricionista, 
dentista, entre outros profissionais que 
contribuem para o bem-estar dos residentes. A 
sala onde foi realizada a atividade é bem arejada 
com ventiladores e janelas, há uma mesa grande 
e cadeiras. A título de ilustração seguem algumas 
imagens do Abrigo do Salvador, nas Figuras 1, 2 
e 3:  

Figura 1. Entrada principal 

 

Figura 2. Capela 

 
 

Figura 3. Espaço das sessões de Arteterapia 

 
Fonte: fotos da autora 

 
 

Os sujeitos 
Os sujeitos selecionados foram idosos, 

homens e mulheres de 66 a 73 anos de idade, 
residentes de uma instituição particular, os quais 
frequentam as sessões arteterapêuticas, além de 
participarem de outras atividades regulares, na 
instituição, como artesanato, costura, dança, tai 
chi chuan entre outras.  

 
Materiais 

Os materiais utilizados foram – música celta 
do Grupo Palanco, papel vergêbranco, tintas 
guache, pincel, conforme as figuras a seguir:  

 
 

Figura 1– Música celta 

 
 

Figura 2 – Papel vergê 

 
 

Figura 3 – Tintas guache 
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Etapas da sessão 
 
Inicialmente os idosos foram solicitados a 

fecharem os olhos para escutarem a música 
instrumental de violino celta do Grupo Palanco 
Cia. dos Ícones, durante 5min. Em seguida fiz a 
pergunta: ―Como eu estou hoje?‖. Após esta 
etapa, solicitei que abrissem os olhos erefletissem 
sobre a questão para responder com a produção 
de uma pintura. Finalizadas as pinturas, pedi que 
eles verbalizassem, caso quisessem, o que 
sentiram ao participarem da sessão artetera-
pêutica com a pintura.  

 
Resultados  

Aqui apresentamos as pinturas produzidas 
pelos idosos, seguida dos relatos com 
comentários, a partir das expressões corporais e 
faciais enquanto eles estavam pintando. A fim de 
preservar o sigilo dos participantes, consideramos 
as iniciais fictícias do alfabeto para os idosos, a 
letra T para terapeuta.   

 
Pintura 1 - E (mulher 73 anos) 

 
 

Relato 
E: Pintei a bandeira do Bahia, meu time do 

coração.  
T: É assim que você está hoje?  
E: Sim, é o meu time do coração. 
 
A idosa expôs, naquele momento, o que 

realmente estava com vontade de fazer, 
expressar e mostrar aos outros sua admiração 
pelo time do Bahia. Ela estava muito feliz em ter 
feito a bandeira. Verificamos, aqui, pela 
simbologia das cores a presença do vermelho, 
que pode indicar o fogo, a vida, a presença de 
estar no mundo; contrapondo com o azul, que 
pode estar relacionado à calma, à racionalidade, 
segundoUrrutigaray (2008); e o branco às forças 
diurnas positivas.  

No entanto, como se trata das cores da 
bandeira de um time, tais interpretações podem 
não ser cabíveis, indicando, apenas, o símbolo do 
time de futebol. Também observamos a 
cormarrom, cor da terra, no cabo da bandeira, 
que pode indicar segurança e conforto, o que 
notamos na expressão corporal da idosa, na 
medida que ela ia pintando.  

O mais importante, durante a sessão, foi a 
expressão de contentamento que a idosa 
expressava enquanto pintava e a admiração que 
teve ao ver seu trabalho concluído. Ao mesmo 

tempo, o relato que a idosa faz, sobre a pintura, 
dialoga com a catarse vivenciada por E, ao 
mostrar aos outros a capacidade criativa dela por 
meio do time do coração.      

 
Pintura 2 - M (mulher 66 anos) 

 
 

Relato  
M: É assim que eu estou hoje. 
 
M utilizou cores frias – azul, verde e rosa claro, 

evidenciando a tranquilidade expressa em sua 
face, no momento em que estava pintando. Ainda 
sobre a cor rosa utilizada, em uma das pétalas da 
flor e uma pouco mais rosa claro na casa, 
revelam feminilidade e graciosidade, 
simbolizando a inocência, características 
comportamentais expressas por M, pois ela se 
mostra sempre muito delicada, educada, fala 
baixo e devagar, além de ser tímida. 

Paralelamente verificamos as cores quentes – 
amarelo, vermelho e laranja, atribuindo vida à 
imagem pintada. E a cor marrom, mostra o 
contato com a terra, os pés no chão, o momento 
presente e, este momento parece apresentar um 
resgate à infância, pela imagem que a idosa 
produziu – árvore, céu, flor, um passarinho e uma 
casa.   

Ao relatar ―é assim que estou hoje‖, M sorri e 
compartilha a sua produção com os demais 
idosos, mostrando, por meio das cores utilizadas 
e das expressões corporal e facial, o quanto ela 
estava se sentindo bem.   

 
Pintura 3 - JN (homem 73 anos) 

 
 

Relato  
JN:é assim que eu estou e mostrou sua 

pintura do arco-íris.  
 
O idoso (73 anos) utilizou o espaço superior 

da folha de papel, indicando o mundo do sonho e 
da imaginação e na pintura ele traz um arco-íris, 
no céu, que ratifica o estado onírico do paciente. 
Paralelamente, observamos as cores quentes – 
amarelo e vermelho, representando a vida, a 
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carne, os sentimentos; e as cores frias – violeta, 
azul e verde, que estão ligadas à racionalidade, 
ao espírito e à calma. 

Segundo o dicionário de imagens, símbolos, 
mitos, termos e conceitos bachelardianos, o céu 
azul é o espaço aéreo sem limite, onde o 
sonhador se perde nesse ―espelho sem fundo‖, 
sem forma e sem dimensão. Nesta perspectiva, 
podemos dizer que a representação do arco-íris 
seria a ponte entre o céu e a terra, no entanto, 
aqui, por estar plenamente no céu, parece que o 
idoso está no mundo da fantasia. 

O relato e a expressão facial, sorrindo e 
admirando sua pintura, vão ao encontro do 
mundo da imaginação, da sensibilidade e da 
pureza humana, pois o referido paciente está 
sempre muito calado, mas interage com o grupo, 
quando solicitado, é um homem de hábitos 
simples que valoriza o ―ser‖ – humano, em vez do 
―ter‖ (FROMM, 1980).  

 
Considerações Finais 
 

Diante do exposto, verificamos que o processo 

criativo/artístico contribui para a expressão dos 

conteúdos singulares do universo interior dos 

idosos, por meio das cores utilizadas, nas imagens 
produzidas. Além disso, eles se reconhecem ao se 

apresentarem ao mundo, tanto imageticamente 
quanto verbalmente, transcendendo os limites do 

racional, deixando florescer suas emoções.   
Paralelamente, os relatos, mesmo breves, 

evidenciam a sincronicidade dos discursos dos 
idosos com as pinturas realizadas, o que mostra 
que a verbalização ratifica os conteúdos 
simbólicos presentes nas produções coloridas 
dos idosos.  

A partir das pinturas, seguida dos relatos é 
nítido o empoderamento dos idosos, enquanto 
autores de suas obras, que possibilitam a 
interação deles com as formas, as cores, e com 

eles mesmos, ao trazerem o ―a-cor-dar‖ – o colorir 
da vida na expressão de suas emoções.  
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Resumo 
Este artigo é fruto do minicurso ministradopor ocasião do 12º Congresso Brasileiro de Arteterapia, realizado 
em Salvador – Bahia, nos dias 13-15/10/2016.Trata da Ética, suas definições, onde surgiu, sua relação com 
a Filosofia,  sua influência no cotidiano  pessoal e  profissional. Traz uma breve reflexão sobre a importância 
dessa área para a conduta do profissional no e para o processo arteterapêutico. Visa esclarecer e amparar 
o Arteterapeuta diante das questões que lhe são apresentadas, propiciando um atendimento adequado uma 
vez que a finalidade do exercício profissional é estar a serviço do bem comum, ou seja, a serviço do outro e 
de sua autorrealização, objetivos de uma mesma ação que tem como grande beneficiada a sociedade. A 
Ética tem muito a contribuir para que o processo arteterapêutico se desenvolva com integridade, onde 
prevaleça a Ética do Cuidado visando o acolhimento do sujeito que busca qualidade de vida integral. 
 
Palavras-chave: Ética. Psicologia Analítica. Arteterapia. Profissão. 
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Introdução 
 

Escrever sobre Ética não é tarefa fácil. Muito 
se fala no cotidiano e na vida profissional sobre 
ética, mas infelizmente, o conhecimento sobre 
esse tema é superficial, confuso e até mesmo 
caótico. A disciplina ética se faz presente na 
formação acadêmica de todos os profissionais. 
Apresentada de maneira didática e formal, não 
atinge a consciência profissional e humana dos 
estudantes. 

 O profissional arteterapeuta deve conhecer e 
respeitar o código de ética que o rege. Verifica-se 
que há posturas profissionais antiéticas e às 
vezes sem ética nenhuma. Uma das grandes 
questões do ser humano deste século é a falta de 
parâmetros éticos. Diante da complexidade da 
vida humana perdeu-se o conceito sobre o que é 
ou não é Ética.  

O profissional arteterapeuta deve saber que o 
conceito de Ética se forma na psique, por meio da 
formação familiar, educação, religião e sociedade, 
e que faz parte do caráter e da personalidade. 
Segundo Neumann (1991, p.19): ―o acordo com 
os valores do coletivo é a linha diretiva ética do 
indivíduo que faz do grupo, e a consciência é a 
instância do sistema psíquico que reagindo, tenta 
produzir esse acordo.‖ 

O trabalho terapêutico exige uma postura ética 
a priori. O setting terapêutico é um lugar sigiloso. 
O arteterapeuta deve zelar pelo sigilo absoluto. 
Portanto, se deve pensar antes de expor as obras 
dos sujeitos, e em expor seus casos 
publicamente, mesmo tendo em mãos termos de 
consentimentos.  

A história da ética se entrelaça com a história 
da filosofia e nela busca fundamentos para 
regular o desenvolvimento histórico-cultural da 
humanidade.  

 
Ética: do latim ethica, moral natural, uma das 

divisões da filosofia. Sua origem é o grego 
ethikós. O latim aproveitou o neutro plural 
tàéthicá, tratado de moral, derivado de êthos, 
modo de ser, caráter, costume.Mas quando os 
romanos dominaram a Grécia já tinham 
preceitos éticos, embora sob a denominação de 
mores, normas de conduta, hábitos, costumes, 
impostos ao indivíduo pela comunidade desde 
que o homem organizou-se para viver em 
sociedade (SILVA, 2009, p. 403).  

 

No Ocidente a ética ou filosofia moral inicia-se 
com Sócrates, a partir dos textos de Platão e 
Aristóteles. Para Sócrates, o conceito de ética iria 
além do senso comum da sua época, o corpo 
seria a prisão da alma, que é imutável e 
eterna.Existiria um ―bom em si‖, próprio da 
sabedoria da alma, e que pode ser rememorado 
pelo aprendizado. Esta bondade absoluta do 
homem tem relação com uma ética apriorística, 
pertencente à alma, portanto, para ser 
reconhecida, o corpo deve ser purificado.  

O filósofo e romancista Leandro Konder define 
ética como ―pauta de conduta‖ em que―os 
indivíduos são levados a formular princípios que 
devem valer tanto para eles como para os 
outros‖, mas reconhece ser difícil formular 
projeto ético num tempoque a ―sociedade gira 
cada vez mais em torno do mercado‖ e ―as 
pessoas se sentem inseguras em relação aos 
valores universais, intrinsecamente qualitativos‖, 
porque ―nem tudo na vida delas pode ser 
quantificado e traduzido em cifras‖ como faz o 
mercado (Id.,2009, p. 404). 

 
Vários foram os pensadores que estudaram 

como a Ética foi inserida no contexto histórico-
cultural da humanidade, revendo e ampliando 
seus conceitos, provocando transformações, que 
servem até hoje como linha mestra para tomada 
de decisões diante das mais diversas situações.  

Para o filósofo grego Sócrates havia uma 
concepção do bem, como felicidade da alma e do 
bom, como o útil para a felicidade. Via a tese da 
virtude (areté) — capacidade radical e última do 
homem como conhecimento, e do vício como 
ignorância, quem age mal é porque ignora o bem; 
por conseguinte, ninguém faz o mal 
voluntariamente. A tese, de origem sofista, 
segundo a qual a virtude pode ser transmitida ou 
ensinada. O homem age corretamente quando 
conhece o bem e o pratica. Aspirando ao bem, 
sente-se dono de si mesmo e é feliz! Para Dittrich 
in Tommasi (2005, p. 17) ―ética nessa perspectiva 
encontra seu fundamento em uma ontologia que 
se expressa como um modo de ser do ser 
humano buscando um sentido de vida no bem, na 
bondade, no belo‖. 

Já ética do filósofo e matemático grego Platão, 
depende da sua concepção metafísica, dualismo 
do mundo sensível e do mundo das ideias 
permanentes, eternas, perfeitas e imutáveis, que 
constituem a verdadeira realidade e têm como 
cume a ideia do Bem, divindade, artífice ou 
demiurgo do mundo, estudo do ser ou da 
realidade;  da sua doutrina da alma, princípio que 
anima ou move o homem e consta de três partes: 
razão, vontade ou ânimo, e apetite; a razão que 
contempla e quer racionalmente é a parte 
superior, e o apetite, relacionado com as 
necessidades corporais, é a inferior. 

Aristóteles, outro filósofo grego, aluno de 
Platão, subordina sua ética à política. Sua ética 
era adaptativa, servindo às necessidades 
políticas de sua época. Abbagnano (1998, p.2) 
cita: ―Aristóteles determina o propósito da conduta 
humana, a felicidade, a partir da natureza racional 
do homem‖. O homem é, por natureza, um animal 
político. A maior parte da população mantém-se 
excluída não só da vida teórica, mas da vida 
política. A vida moral é exclusiva de uma elite que 
pode realizá-la, o homem bom, o sábio, deve ser 
um bom cidadão. Diz que na prática ética, somos 
o que fazemos, visando a uma finalidade boa ou 
virtuosa.   ―Toda   arte,   toda   investigação  e  do  
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mesmo modo toda ação e eleição, parecem 
tender a algum bem; por isso se tem dito com 
razão que o bem é aquilo a que todas as coisas 
tendem‖, afirma Aristóteles (384/322 a.c) em 
―Ética à Nicômaco‖. 

Pode-se resumir a ética dos antigos, ou ética 
essencialista, em três aspectos:o agir em 
conformidade com a razão; o agir em 
conformidade com a Natureza e com o caráter 
natural de cada indivíduo; a união permanente 
entre ética (a conduta do indivíduo) e política 
(valores da sociedade). A ética era uma maneira 
de educar o sujeito moral (seu caráter) no intuito 
de propiciar a harmonia entre o mesmo e os 
valores coletivos, sendo ambos virtuosos. 

Na Ética Cristã Filosófica medieval,faz-se 
filosofia para esclarecer e justificar, lançando mão 
da razão, o domínio das verdades reveladas ou 
para abordar questões que derivam das questões 
teológicas.O cristianismo não é uma filosofia, mas 
uma religião (antes de tudo, uma fé e um dogma). 
A filosofia é serva da teologia. A ética é limitada 
pela sua índole religiosa e dogmática. Maraschim 
in Tommasi (2005, p.189) lembra que: 

 
Boa parte de nossas atitudes éticas 

contemporâneas são ainda ressonância das 
preocupações dos antigos filósofos gregos e 
dos dissidentes. (...) O resultado de suas 
escolhas filosóficas e teológicas gerou o 
pensamento teológico da Idade Média com suas 
consequências: dogmatismo e autoritarismo. 

 

As profundas transformações que o mundo 
sofre a partir do século XVI e XVII com as 
revoluções religiosas como a Reforma 
Protestante, por intermédio de Lutero, científica 
com Copérnico e filosófica com Descartes, 
imprimeum novo pensamento na era Moderna, 
caracterizada pelo Racionalismo Cartesiano – a 
razão é o caminho para a verdade, e para chegar 
a ela é preciso um discernimento, um método. Em 
oposição à fé, surge agora o poder exclusivo da 
razão de discernir, distinguir e comparar. 
Maraschin in Tommasi (2005, p. 191) comenta 
que ―pensava-se que a razão pura traria, afinal, 
felicidade ao mundo. Mas depois de todas essas 
experiências com a racionalidade, o mundo 
continuou oscilando entre a barbárie das guerras 
e as lutas de classe‖. 

A Ética moderna traz à tona o conceito de que 
os seres humanos devem ser tratados sempre 
como fim da ação e nunca como meio para 
alcançar seus interesses. Immannuel Kant, um 
dos principais filósofos da Modernidade, afirmava 
―que não existe bondade natural. Por natureza 
somos egoístas, ambiciosos, destrutivos, 
agressivos, cruéis, ávidos de prazeres que nunca 
nos saciam e pelos quais matamos, mentimos, 
roubamos‖ (ABBAGNANO, 1998, p. 384). 

No século XIX, o filósofo Friedrich Hegel, traz 
uma nova perspectiva complementar e não 
abordada pelos filósofos da Modernidade. 

Apresenta a perspectiva Homem - Cultura e 
História, sendo que a ética deve ser determinada 
pelas relações sociais. Como sujeitos históricos 
culturais, nossa vontade subjetiva deve ser 
submetida à vontade social, das instituições da 
sociedade. Desta forma a vida ética deve ser 
―determinada pela harmonia entre vontade 
subjetiva individual e a vontade objetiva cultural‖ 
(ABBAGNANO, 1998, p. 384). 

Na contemporaneidade, Nietzsche, filósofo 
alemão,atribui a origem dos valores éticos não à 
razão, mas à emoção. Homem forte é aquele que 
não reprime seus impulsos e desejos, que não se 
submete a moral demagógica e repressora.  

Para coroar essa mudança radical de 
conceitos, surge o médico neurologista Sigmund 
Freud, com a descoberta do inconsciente: 
instância psíquica que controla o homem, 
burlando sua consciência para trazer à tona a 
sexualidade represada e que o neurotiza. Porém, 
Freud, em momento algum afirma dever o homem 
de acordo com suas paixões apenas buscar 
equilibrar e conciliar o id (o id contém a nossa 
energia psíquica básica) com o superego 
(internalização das proibições), ou seja, o ser 
humano deve tentar equilibrar a paixão e a razão. 
Maraschin in Tommasi (2005, p.193) comenta: 
―Freud, por sua vez, demonstrou a instabilidade 
do ―eu‖ e desenvolveu a teoria dos antagonismos 
existentes entre ego, o id e o superego. O ―eu‖ 
que se sentia absoluto e dono de si mesmo viu-
se, de repente, envolvido com as assombrações 
do inconsciente e do subconsciente‖. 

Na modernidade, cita Tommasi (2005, p. 126), 
―o conflito individual consiste na crise moral e na 
busca incessante de compreender os processos 
que regem a transição para uma nova ética‖. 
Tommasi (2005, p 130) afirma ainda que, ―ao 
assumir o lado escuro é possível o surgimento de 
nova experiência de ética e religiosa.‖ Isto 
significa trazer para a consciência conteúdos 
inconscientes, ou seja, o reconhecimentoda 
sombra, pelo qual se dá o  início da caminhada 
evolutiva, ou seja o caminho da individuação. 

Erich Neumann, psicólogo e escritor alemão, 
vê neste trabalho que ele chama de 
psicoespiritual, um elemento determinante para a 
formação de uma verdadeira consciência moral. 
Longe de se projetar nos outros as tendências 
desordenadas da sua sombra, o novo ser moral 
reconhece-as em si, assume a responsabilidade 
por elas e depois integra-as numa vida moral 
coerente. 

A experiência ética reúne caráter e costume: 
comportamento adquirido ou conquistado, hábito, 
durante o desenvolvimento da psique humana. É 
um conjunto de valores morais e princípios que 
norteiam a conduta humana na sociedade. Para 
Cortella (2011, p. 106), ―a ética é um conjunto de 
valores que você usa para responder as três 
grandes perguntas da vida humana: Quero? 
Devo? Posso?‖ 
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Para Boff (2003, p. 37) ―A ética é parte da 
filosofia. Considera concepções de fundo acerca 
da vida, do universo, do ser humano e de seu 
destino, institui princípios e valores que orientam 
pessoas e sociedades. Uma pessoa é ética 
quando se orienta por princípios e convicções. 
Dizemos, então, que tem caráter e boa índole.‖ 

Há decisões que nem sempre são fáceis de 
serem tomadas, surgindo então os chamados 
dilemas éticos.  Cortella (2011, p 107) lembra 
que: ―Há coisas que eu quero, mas não devo. Há 
coisas que eu devo, mas não posso. Há coisas 
que eu posso, mas não quero. Quando você tem 
paz de espírito? Quando você tem um pouco de 
felicidade? Quando aquilo que você quer é o que 
você deve e o que você pode.‖ 

Enquanto a Ética é parte da filosofia, a Moral 
diz respeito aos costumes, hábitos, 
comportamentos dos seres humanos, as regras 
de comportamento adotadas pelas comunidades. 
São normas, princípios, costumes, valores que 
norteiam o comportamento do indivíduo no seu 
grupo social. Para Boff (2003, p. 37) ―A moral é 
parte da vida concreta. Trata da prática real das 
pessoas que se expressam por costumes, hábitos 
e valores culturalmente estabelecidos. Uma 
pessoa é moral quando age em conformidade 
com os costumes e valores consagrados‖. 

 Moral não tem qualquer conteúdo filosófico. É 
apenas o que as pessoas fazem e pensam. 
Criada pelos diferentes grupos humanos. A Ética 
então seria a Disciplina que analisa esses 
comportamentos e crenças, para determinar se 
eles são aceitáveis ou não. Tem a ver com a 
essência do Ser. 

Não se faz distinção entre ética e moral na 
vida diária. É nos relacionamentos pessoais e 
interpessoais do cotidiano que surgem os 
problemas e as indagações morais: o que fazer? 
Por quê? Como? É quando o sujeito precisa 
refletir sobre um determinado assunto e tomar 
providências ou não a respeito do mesmo. 

Fato é que normalmente não se pensa sobre 
as ações diárias, que são espontâneas, 
impulsivas, habituais. Age-se na maioria das 
vezes por força do hábito, dos costumes. Não se 
faza crítica e nem se busca compreender e 
explicar a nossa realidade moral. Cortella (2013, 
p.52-53) alerta para o fato de que ―hoje a ética de 
proteção da vida, a ética de coletividade, que é 
uma das formas mais fortes para a elevação de 
nossa condição, vem sofrendo vários abalos. 
Cresceu muito a ética fingida, exibida apenas 
como fachada, na qual se prega o que não se 
pratica‖. 

Além dos princípios gerais que norteiam o bom 
funcionamento social, existe também a ética de 
determinados grupos ou locais específicos. Neste 
sentido, podemos citar: ética médica, ética de 
trabalho, ética empresarial, ética educacional, 
ética nos esportes, ética jornalística, ética na 
política, a bioética etc. Cortella apud Ricouer 

(2015, p. 11) lembra: ―Ética é vida boa, para todos 
e todas, em instituições justas‖. É reverenciar os 
valores morais que sustentam o bom andamento 
da sociedade. 

Por valores morais se entende os Juízos sobre 
as ações humanas que se baseiam em definições 
do que é bom/mau ou do que é o bem/mal. 
Princípios que fundamentam a consciência 
humana. Valores Morais estão presentes em 
todas as religiões e filosofias. Nos pensamentos, 
nas coisas que se diz, escreve e faz. Não têm 
validade universal. São inerentes à condição 
humana, isto é, não estariam presentes no mundo 
não-humano: animais agem por instinto e não por 
ética. 

Os Valores Morais servem para orientar as 
pessoas no momento de suas escolhas. 
Permitem distinguir os comportamentos 
desejados e bons dos indesejados e maus. Reisin 
in Tommasi (2005, p. 68), considera que ―a Ética 
diferencia-se da moral na medida em que coloca 
a singularidade como expressão do universal; por 
outro lado, a moral ordena códigos particulares 
que dão forma a leis e que propõem um 
ordenamento universal de todas as 
singularidades‖. 

O humano é um ser consciente porque possui 
sentimento de sua existência, da existência dos 
outros e do mundo. A consciência psicológica e a 
consciência moral formam a personalidade 
humana e, juntas, são responsáveis pela situação 
do homem dentro do contexto em que vive. 
Tommasi (2005, p. 114) afirma que, ―para 
desenvolver a personalidade o indivíduo deve 
escolher o seu próprio caminho, que considera 
melhor para si, de maneira consciente e com 
decisão moral‖. A consciência conduz o homem à 
reflexão, possibilita a liberdade de escolha. Não 
há liberdade sem consciência. 

Enquanto a consciência psicológica permite ao 
homem escolher, a consciência moral com seus 
valores, normas e prescrições, orienta a escolha 
humana. Logo, os três fundamentos da moral 
são: Consciência – Liberdade – Responsabili-
dade. Para Cortella (2011, p. 106), ―nós temos 
autonomia, porém não temos soberania. Não 
agimos por instinto. Agimos por reflexão, por 
decisão, por juízo.‖. 

 
 
Ética profissional 

 
 
A ética, numa perspectiva profissional é o eixo 

central das condições de sobrevivência do 
sistema atual. Wosiak e Ávila in Tommasi (2005, 
p. 170) lembram que, ―A ética mostra como se 
deve proceder à frente de uma dada situação. 
―Deve fazer‖ implica ―poder fazer‖. Logo o campo 
ético é entendido como um espaço de liberdade, 
e nesse espaço, o homem constrói-se a si 
mesmo, pode ser o que escolher ser‖. 
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Profissão é uma atividade pessoal, 
desenvolvida de maneira estável e honrada, a 
serviço   dos   outros  e   a  beneficio  próprio,   de  
conformidade com a própria vocação e em 
atenção à dignidade da pessoa humana. 
Ninguém é profissional para si mesmo.  

A finalidade do exercício profissional é estar a 
serviço do bem comum, ou seja, a serviço do 
outro e de sua autorrealização, objetivos de uma 
mesma ação que tem como grande beneficiada a 
sociedade. Há uma expectativa da sociedade 
pelo cumprimento do papel do profissional. A 
competência, a responsabilidade e o compro-
misso são atitudes necessárias que marcam de 
maneira muito forte o ser profissional. Isso 
também se aplica ao trabalho terapêutico, como 
enfatiza Giglio in Tommasi (2005, p.178): 

 
O processo terapêutico exige da parte do 

profissional uma postura ética a priori. Isso 
significa buscar sempre fazer o máximo para o 
bem-estar do paciente, respeitar seus valores e 
escolhas pessoais, não julgá-lo segundo seus 
próprios (do terapeuta) códigos morais e 
religiosos e evitar fazer qualquer coisa que 
possa eventualmente prejudicá-lo. 

 
Qual a postura Ética do Arteterapeuta diante 

das questões que lhe são apresentadas pelos 
seus atendidos, e que muitas vezes geram 
dúvidas quanto à atitude a ser tomada? Para 
auxiliar na tomada de decisão é que foram 
criados os Códigos de Ética de cada profissão, 
incluindo o Código de Ética dos Arteterapeutas. 
Wosiak e Ávila in Tommasi (2005, p. 171) 
enfatizam que, ―a ética como normatização da 
conduta adota uma postura pautada na razão: o 
pensamento deve dominar a paixão. E o código 
de ética pretende levar o profissional a atuar com 
base na sua ética‖. O bom senso deve sempre 
caminhar em conjunto com o Código de Ética. 

É de grande importância que as questões 
abordadas durante os atendimentos, sejam elas 
manifestadas verbalmente ou por meio das 
linguagens artísticas permaneçam em extremo 
sigilo, preservando a integridade psíquica da 
pessoa, oferecendo um espaço sagrado e 
acolhedor para que o mesmo sinta-se em 
segurança para expressar-se, uma vez que ―os 
arteterapeutas são aqueles que valorizam 
imagens e símbolos, devemos então, ser 
sensíveis para os diversos níveis que a imagem 
evoca e não reduzi-los patologicamente sem 
compreender seu significado simbólico e sua 
essência‖. Wosiak e Ávila in Tommasi (2005, p. 
175). 

Sem a ética torna-se difícil a sobrevivência 
como humanidade. Normas são importantes para 
ampararem a conduta diária seja em âmbito 
pessoal ou profissional. No entanto estas 
mesmas normas precisam estar adequadas, para 
isso é necessário por vezes serem reelaboradas 
visando o bem-estar de todos e todas, gerando 

qualidade de vida e bem-estar, estimulando a 
convivência saudável, que conduz a um mundo, 
que é casa comum (ethos) bem cuidado e 
sustentável. 

Olhar eticamente para as diversas questões 
que fazem parte da vida é um convite para o 
autoconhecimento. Sem este fica ainda mais 
difícil levar em consideração o ponto de vista de 
outra pessoa, grupo, comunidade. Neste sentido 
a Psicologia Analítica abre caminhos para que o 
sujeito por meio da reflexão tome consciência de 
si, de suas atitudes em relação à vida pessoal, 
profissional, corrigindo rotas, ampliando a 
percepção do que de fato é importante para uma 
vida solidária de valores sólidos e saudáveis. 

―Conhece-te a ti mesmo‖ antes proferido pelo 
oráculo de Apolo, torna-se o lema em que 
Sócrates posiciona toda a sua vida de sábio. Já 
Jung afirmou: ―Vemos aquilo que melhor 
podemos ver a partir de nós mesmos‖ (JUNG, 
1991 v. VI p.260). Para iniciar a jornada sobre a 
formação da ética no ser humano, será citado o 
conto: ―A semente da verdade: um conto oriental 
sobre ética e honestidade‖, já que é por meio da 
imagem, que a consciência humana se torna 
espiritualmente capaz e assim atinge a 
autoconsciência. ―O homem apreende e 
reconhece o seu próprio ser apenas até o ponto 
em que é capaz de fazê-lo visível na imagem‖ 
(NEUMANN, 1991, p. 264). Eis o conto: 

 
―A semente da verdade‖ 

 
Thai era um ótimo menino, responsável, amigo 

e, acima de tudo, honesto. 
Sempre que chegava da escola, dedicava-se 

ao seu passatempo favorito: a jardinagem. O 
jardim de sua casa era simplesmente fantástico, 
com cerejeiras, bambus, orquídeas e várias 
outras plantas, todas cuidadas com muito 
carinho. Imerso em seus pensamentos e 
realizando a tarefa mais apaixonante de sua 
vida, o garoto passava horas e horas no jardim, 
que a cada dia ficava mais lindo. 

As outras crianças não conseguiam entender 
como Thai podia passar tanto tempo cuidando 
das plantas, mas ele sempre dizia: 

– O tempo é o maior aliado da beleza e, em 

um jardim, ele não passa rápido nem devagar, 
apenas no ritmo certo. O jardim precisa de mim, 
e eu, do tempo... 

Cada planta tocada por ele crescia, crescia 
viçosa, colorida e forte, e na família todos 
tinham certeza de que o menino era filho da 
terra, neto do tempo. 

O imperador do país de Thai estava 
seriamente preocupado em definir quem o 
sucederia. Sem filhos nem parentes próximos, 
ele decidiu chamar todas as crianças do reino, 
pois entre elas, com certeza, encontraria alguém 
digno de assumir o trono. 

Como todas as outras crianças, Thai também 
foi convocado e, no dia marcado, dirigiu-se até o 
palácio do imperador. Havia milhares e milhares 
de pequenos súditos no jardim, mais do que 
Thai podia imaginar que vivessem no reino. 



132 

 

Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017            ISSN 2317-8612              http://revistatransdisciplinar.com.br           -           www.artezen.org                                                                                       

 

Apareceu então o imperador, que disse, sem 
fazer rodeios. 

– Crianças, preciso escolher entre vocês o 

meu sucessor, o futuro imperador de nosso 
país. Eu vou lhes dar uma tarefa, e a minha 
escolha vai depender da dedicação de vocês. 
Estou com milhares de sementes. Quero que 
vocês as levem e as cultivem. O trono será 
daquele que me trouxer, daqui a um ano, a 
planta mais bonita, mais bem cuidada. Vocês 
irão dispor de um ano inteiro, portanto terão o 
tempo a seu favor. Durante esse período, 
observem o que acontece com a semente, com 
a planta. Deixem que elas lhes ensinem uma 
bela lição... 

O coraçãozinho de Thai iluminou-se, pois ele 
era um excelente jardineiro. Com certeza, essa 
seria sua oportunidade.  

Porém a pequena chama de esperança acesa 
naquele instante foi se apagando. É que, por 
mais que Thai se esforçasse, a semente não 
brotava. O menino fez tudo o que podia, adubou 
a terra, colocou o vaso no sol, regou a semente 
com água da nascente, mas seus esforços de 
nada adiantaram.  

Aquele ano passou muito rápido. Logo chegou 
o dia de apresentar a planta ao imperador, e a 
semente de Thai ainda não havia brotado. O 
menino estava tão envergonhado que não 
sentia nem mesmo vontade de comparecer ao 
evento; porém seu avô lhe disse: 

– Você é dedicado, Thai, mas antes de tudo é 

honesto. Vá até o imperador e diga a verdade a 
ele. 

– Mas, vovô, se eu tivesse tido um pouquinho 

mais de tempo... 
– Meu neto, todas as crianças tiveram um ano 

para cuidar de suas sementes, e um ano é 
muito tempo... Sua dedicação foi extrema, mas 
a semente não brotou. Não se envergonhe 
querido, diga apenas a verdade e não culpe o 
tempo. Talvez seja esta a lição que o imperador 
quer que você aprenda: algumas vezes a 
verdade não é tão bonita como um a flor, mas 
precisamos encará-la com coragem. 

– Como assim, vovô? –perguntou Thai. 
– Muito simples. Nossas atitudes devem ser 

norteadas pelo compromisso com a verdade, e 
devemos agir sempre em busca da felicidade, 
sem que a nossa alegria deixe ninguém infeliz.  

– Entendi, vovô. Suas sábias palavras me 

fizeram compreender que, ao contar a verdade 
ao imperador, dizendo que me esforcei ao 
máximo para fazê-la brotar, estarei caminhando 
em direção à felicidade. A mentira deixaria no 
mínimo duas pessoas infelizes, o senhor e eu, 
porque saberíamos que menti! 

– É exatamente isso, querido. Esse é o 

significado de uma palavra mágica, a ética, um 
valor básico que deve acompanhar você por 
toda a vida. 

– Muito obrigado vovô. Estou pronto para ir ao 

encontro do imperador. Levarei comigo o vaso 
com a terra e a semente que não brotou e terei 
em meu coração a certeza de que fiz o melhor 
que pude. 

E o jovem jardineiro dirigiu-se ao palácio, 
cheio de coragem. 

Entretanto, ao chegar lá, Thai ficou muito 
envergonhado, pois era a única criança que não 
levava consigo uma belíssima planta. Havia 
flores de todas as cores e árvores de todos os 
frutos. 

O imperador sentado em seu trono chamava 
as crianças uma a uma e examinava 
minuciosamente as plantas. Perguntava a cada 
criança que lição aprendera com a semente, e 
todas respondiam ter aprendido sobre o talento, 
a perseverança e o dom necessário para fazer a 
semente brotar. 

Apesar de os resultados serem esplêndidos, o 
imperador não sorria nem esboçava 
contentamento. 

Thai estava muito nervoso, pois, se o 
imperador não havia até agora aprovado 
aquelas plantas maravilhosas, o que não diria 
de seu vaso contendo apenas terra? E assim o 
pequeno menino foi ficando para trás e, quando 
se deu conta, era o último da fila. Mas sua vez 
chegou, e ele não poderia mais adiar o encontro 
com o imperador.  

– Vejamos bem, meu jovem, o que tem aí para 

mim? 
Thai não pôde mais conter as lágrimas. Com a 

cabeça baixa, mostrou o vaso com terra ao 
imperador e disse: 

– Senhor, eu tenho talento, sou um bom 

jardineiro, e uma de minhas virtudes é a 
perseverança, mas, por mais que eu tenha me 
esforçado, a semente não brotou. Estou 
envergonhado e peço perdão... Talvez tenha 
sido falta de sorte, mas dedicação não me 
faltou. Considero o tempo meu aliado, porém 
confesso senhor, que dessa vez ele se esvaiu 
muito rápido. 

– Mas você não teve tempo suficiente para 
meditar a esse respeito? – perguntou o 

imperador. 
– Tive muito tempo para refletir sobre a 

semente que me foi dada e decidir qual seria 
minha atitude. Optei por dizer a verdade, relatar-
lhe meu esforço e rogar-lhe perdão. Estou muito 
envergonhado por causa desse vaso com terra 
que trago comigo. 

– Não se envergonhe criança, você fez o que 

pôde. Alias, estou muito surpreso de ter 
recebido aqui tão lindas plantas brotadas de 
sementes mortas. Levante a cabeça, Thai, meu 
futuro sucessor. E preste atenção, meu filho: 
Apesar de você considerar a perseverança 
como sua grande virtude, asseguro que hoje o 
valor que prevaleceu foi outro: a ética, a 
honestidade. Vou explicar: eu havia queimado 
todas as sementes antes de entregá-las às 
crianças. Nenhuma poderia germinar, jamais. 
Portanto, entre todas as crianças que aqui 
estão, você foi o único que plantou a semente 
da verdade. 

A partir daquele dia o reino e seus súditos 
puderam contar com um futuro governante. Thai 
ainda tinha muito a aprender com o imperador, 
um homem justo e amado pelo povo. Mas 
nunca, nunca o garoto se esqueceria das sábias 
palavras de seu querido avô. 

E Thai governou o reino por muitos anos, 
ficando conhecido por suas atitudes justas, 
honestas e éticas. Foi um excelente imperador a 
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até hoje é lembrado pelo seu povo como aquele 
que soube colher os frutos da semente da 
verdade (SECCO, 2001, p. 16). 

 
A psicologia analítica de Jung lê criticamente a 

cultura e a civilização ocidental buscando 
significados e sentidos. Para Jung (1986, v. 17, p. 
91) a psicologia considera ―o homem tanto no seu 
estado natural como no estado modificado pela 
cultura‖, portanto, o profissional deve ter sempre 
dois pontos bem claros: a natureza e a cultura.  

 
A velha ética e o bem e o mal 

 
Neumann (1991) considera como ―velha ética‖ 

os ideais mais diversos e seus graus de 
perfeição, os valores absolutos. A ―velha ética‖ 
origina-se mais profundamente no judaísmo-
cristão e grego. E desenvolveu-se dentro do 
paradigma do santo, do sábio, do nobre, do herói. 

 O valor de belo e bom dos gregos antigos, ou 
a piedade de Francisco de Assis podem ser 
considerados como ―lei revelada‖, e determinam o 
modo do comportamento da humanidade, porque 
são codificadas e comunicáveis, tornando desta 
forma absoluto o valor ético. 

Quando Neumann questiona-se sobre a ética 
ou mesmo sobre uma nova ética, a humanidade 
ainda está sob o impacto da segunda guerra 
mundial. Para ele, a velha ética judaico-cristã foi 
incapaz de conter as forças destruidoras da 
humanidade. 

Como os valores da velha ética são absolutos, 
e não são direcionados para a realidade do 
indivíduo e sim para o coletivo, a adaptação é 
árdua e difícil, muitas vezes inatingível. Por 
exemplo, as rígidas regras impostas aos adeptos 
de segmentos religiosos fundamentalistas.  

Segundo Neumann (1991, p.19-20) ―O acordo 
com os valores do coletivo é a linha diretiva ética 
do indivíduo que faz parte do grupo, e a 
consciência (Gewissen) é a instância do sistema 
psíquico que reagindo, tenta produzir esse 
acordo‖. Estar de acordo com os bons valores 
significa ter boa consciência, estar em desacordo 
com os bons valores significa má consciência. 
Para adaptar-se ao ético ideal o individuo utiliza 
dois métodos fundamentais: a supressão e a 
repressão.  

 
Supressão é uma ação consciente do ego que 

em geral se desenvolve e se cultiva 
sistematicamente. É importante notar que na 
supressão se faz um sacrifício que leva ao 
sofrimento. Tal sofrimento é aceito, e por isso, 
os conteúdos e partes da personalidade 
excluídos, mantém permanente vinculação ao 
ego. Na Repressão, os conteúdos reprimidos e 
excluídos, as partes da personalidade que 
contradizem o valor ético, perderam a relação 
com o sistema da consciência, são 
inconscientes ou esquecidos, ou seja, o ego 
nada sabe de sua presença(Ibidem 1991, p.17-
18). 

Os conteúdos reprimidos são fatais tanto para 
o indivíduo quanto para o coletivo. Tommasi 
(2005, p. 118) relata que, ―esse estado leva o 
indivíduo a ser repentinamente assaltado por 
sintomas, crises e até possessões, como o 
clássico: O médico e o monstro. 

Para Jung, o conceito de sombra significa o 
aspecto obscuro da psique, inferior e 
indiferenciada, representa a parte da 
personalidade que foi reprimida pela consciência, 
tendências e características rejeitadas pelo ego. 

O conceito persona, para a psicologia 
analítica, representa o aspecto da personalidade 
que se adapta ao ambiente externo social e muda 
constantemente no curso da vida. É a imagem 
social que o indivíduo encarna nas relações com 
o meio externo, as máscaras. 

O processo educacional contribui muito para a 
formação de uma persona adequada à sua 
convivência social. Por outro lado, esta educação 
formará a sombra que não se harmoniza com os 
valores absolutos incorporados pela persona.  

Uma possível relação do ego é identificar-se 
com a persona, identificando o indivíduo com o 
que é socialmente esperado dele, relegando à 
sombra inconsciente os aspectos conflitantes. 
Esta condição pode levar o indivíduo à inflação do 
ego – sentindo-se todo poderoso pela 
identificação com os valores coletivos 
socialmente determinados. Neste sentido o ego 
busca a luz e a bondade, no molde judaico-
cristão, dividindo em si mesmo os campos de luz 
e trevas. 

Para Neumann (1991, p.11), ―foi válida a velha 
ética, os seus valores tiveram força eficaz, mas 
desde a irrupção do lado escuro de sua 
cosmovisão, o homem moderno tornou-se tão 
cético e inseguro dos valores, que não mais se 
percebe como um lutador contra o mal em favor 
do bem‖. Quando determinado valor perde sua 
força dentro do coletivo significa que se introduziu 
uma crise de valores. O indivíduo fica sem 
orientação coletiva, ele adoece. 

 
Fases da evolução da consciência 

 
 O desenvolvimento da consciência ocorre 

naturalmente, tal como o desenvolvimento 
fisiológico. É a partir da passagem do ego, por 
uma série de imagens coletivas – os arquétipos –
que se desenvolve a consciência do ego. Em 
cada passagem o ego percebe, experimenta, 
compreende e interpreta as imagens arquetípicas, 
travando relações com seus conteúdos e 
transformando-se em consequência disso. 

Segundo Neumann (1991), os estágios 
arquetípicos da evolução da consciência, são 
divididos em fatores psíquicos pessoais 
(pertencem à personalidade do indivíduo) e os 
transpessoais (independem do indivíduo, são 
coletivos). Neumann dividiu em vários estágios a 
evolução da consciência do ego: Estágios 



134 

 

Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017            ISSN 2317-8612              http://revistatransdisciplinar.com.br           -           www.artezen.org                                                                                       

 

mitológicos na evolução da consciência e 
Estágios psicológicos do desenvolvimento da 
personalidade. 

Estágios mitológicos na evolução da 
consciência: Participation Mystique; (termo 
introduzido   por   Lèvy-Bruhl   para   descrever   a  
mentalidade dos assim chamados primitivos e 
para caracterizar a sua interação com o mundo). 
Nesse momento o ego não é autônomo, é 
totalmente dominado pelo inconsciente.  Não 
existe responsabilidade ética individual e 
consciente. A consciência do grupo é mais 
importante do que a individual. O indivíduo e o 
grupo são indistintos 

 Nos estágios psicológicos do desenvol-
vimento da personalidade, o ego consegue se 
impor diante das exigências do coletivo, mantém 
sua autonomia, realiza consciente os 
mandamentos e as proibições da ética coletiva. 
Os valores são identificados como do coletivo e o 
indivíduo tenta se identificar com eles. O ego 
sabe diferenciar o que deve e não deve ser 
realizado, estará evoluído para o ego criador, 
ocorrendo uma divergência crescente entre a 
ética individual e a ética do coletivo.  

 
A nova ética 

 
Na modernidade o conflito individual consiste 

na crise moral e na busca incessante de 
compreender os processos que regem a transição 
para uma nova ética. A reorientação do indivíduo 
será realizada com a assimilação da ―sombra‖ e 
ao mesmo tempo com a reelaboração da 
―persona‖. O encontro entre ego e sombra passa 
a se manifestar em sonhos. 

Com elementos marginalizados pela ética 
coletiva, como, por exemplo, o conteúdo sombrio 
na forma de louco, ladrão, mau, deficiente, etc. 
indo ao encontro do ego onírico. O indivíduo 
percebe que em sua personalidade há uma parte 
negativa. A sombra afirma constantemente ao 
ego: ―Você é assim‖. Desmoronando a velha 
imagem que o ego tem de si. ―Chega-se ao 
reconhecimento perigoso da ambiguidade e 
pluralidade da própria natureza‖. (NEUMANN, 
1991, p.59). Esse mesmo autor salienta que: 

 
O processo em que o ego se vê obrigado a 

reconhecer-se como mau e doente, como 
associal e sofredor, como feio e limitado, uma 
via analítica que dissolve a inflação do ego, 
fazendo-o perceber como e onde é limitado e 
unilateral, tipologicamente determinado, cheio 
de preconceitos e injusto, representa uma forma 
tão amarga de autoencontro, que é fácil se 
entender a resistência que ocorre (Id. 1991, 
p.59). 

 
O embate com a sombra pressupõe o assumir 

conscientemente o mal em si mesmo, como 
fazendo parte da personalidade total do indivíduo. 
Esta assimilação deve ser genuína e não 

amenizada como um mal parcial. Como este mal 
é individual, necessariamente não é o mal para o 
outro; deve-se assumir esta condição sem o 
apoio das regras coletivas, e haver-se sozinho 
com seu próprio mal estar.  

O encontro com a sombra gera uma crise 
moral e é o momento ideal para se iniciar a 
análise. O analista deve reconhecer em que 
medida o ego está identificado com a persona e 
auxiliar o embate sombrio em busca de uma nova 
definição individual de ética. Permitir que a irmã 
inadequada, a sombra, também participe da vida 
só é possível a um ego que saiu de sua 
onipotência e permite a esta ―estranha‖ sua 
oportunidade de viver. Neumann (1991, p. 108) 
afirma:  

 
A nova ética corresponde à originária 

concepção judaica, segundo a qual a divindade 
fez a luz e a treva, o bem e o mal, na qual Deus 
e Satã eram aspectos do numinoso, não 
separados, mas vinculados entre si. O traço 
pretensamente primitivo do conceito judaico de 
Deus diz que sempre ao lado do Deus-Pai se 
manteve na experiência viva o seu aspecto de 
força irracional. 

 
Considerações finais 

 
Ética, um termo cunhado na antiguidade que 

continua sendo importante nos dias atuais, seja 
no contexto individual, coletivo, pessoal ou 
profissional. Sem a ética o mundo seria ainda 
mais caótico do que já se encontra. Para viver em 
sociedade é necessário ter uma conduta que leve 
em consideração a pessoa na sua integralidade, 
portanto uma conduta ética, onde os valores 
sejam relevantes, onde o sujeito esteja 
consciente das suas responsabilidades frente às 
suas escolhas. 

Ter uma postura ética no processo 
arteterapêutico, significa que o profissional 
precisa estar ciente de suas responsabilidades no 
que se refere tanto às ferramentas a serem 
utilizadas nos atendimentos, sejam elas teóricas 
ou práticas como também estar atento às suas 
potencialidades e limitações. 

O processo terapêutico seja ele individual ou 
em grupo, exige da parte do profissional uma 
postura ética a priori. Isso significa buscar sempre 
fazer o máximo para o bem-estar do paciente, 
respeitar seus valores e escolhas pessoais, não 
julgá-lo segundo seus próprios (do terapeuta) 
códigos morais e religiosos e evitar fazer qualquer 
coisa que possa eventualmente prejudicá-lo. 

Também quando se insere a arteterapia em 
eventos específicos como no caso do minicurso 
ministrado durante o 12º Congresso de 
Arteterapia, a ética se fez presente, não somente 
por ser o tema específico, mas porque se abriu 
um espaço para o desenvolvimento individual 
com interação grupal, experimentando-se um 
conjunto de atividades que facilita o encontro com 
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diferentes pessoas, com diferentes demandas, 
onde os valores e a ética do cuidado em 
arteterapia pode ser dialogada e vivenciada, 
sema preocupação estética, a pressão de que 
tudo saia perfeito, sem avaliação artística ou 
comparação. Cada participante pôde sentir-se 
acolhido e expressou-se criativamente, sendo 
estimulado a desenvolver-se como um ser ético 
saudável, que use a liberdade de escolha com 
responsabilidade e cuidado, que acolha a escolha 
do outro e assim cada um poderá expressar-se 
livremente sob a égide da ética do respeito 
mútuo. 

Para auxiliar na tomada de decisões, melhor 
atender, ser um instrumental para fixar acordos 
capazes de orientar as relações, o arteterapeuta 
conta com o chamado Código de Ética, cujo 
objetivo é nortear o arteterapeuta em sua prática 
profissional. Estas normas visam resguardar a 
integridade e o bem-estar do cliente, bem como 
proteger a comunidade arteterapêutica e a 
sociedade. 

Além disso, cabe ao profissional usar do bom 
senso frente às diversas situações que lhe são 
apresentadas, mantendo sigilo absoluto, 
acolhendo, sendo sensível ao processo de 
autoconhecimento do sujeito, estimulando-o a 
desenvolver-se como um ser ético saudável, que 
use a liberdade de escolha com responsabilidade. 
Ética é reverenciar a vida e seus valores, usufruir 
da liberdade com responsabilidade. 

Durante o minicurso, as participantes a partir 
da escolha de uma palavra específica, 
elaboraram um estandarte pessoal, utilizando a 
técnica dacolagem dediversos materiais 
disponíveis sobre cartolina colorida. Tanto as 
palavras escolhidas como a produção plástica 
proporcionaram uma profunda reflexão sobre o 
tema proposto, deixando evidente a importância 
de se continuar refletindo sobre A Ética do 
Cuidado em Arteterapia. 
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MESA TEMÁTICA 15 - ARTETERAPIA E DIVERSIDADE II 

 
7 – ARTETERAPIA E EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE CRISE 

 
Marilda de Camargo Credidio

1 

Resumo 
Este trabalho propõe uma reflexão sobre Arteterapia e Educação Criativa nos tempos atuais em que as 
pessoas vivem momentos de tensão e angústia, buscando mostrar possíveis caminhos para que haja um 
enfretamento mais ameno e consciente perante as inquietudes que se apresentam. 
 
Palavras-chave: Arteterapia. Educação. Professor. Desafio. 
 
Abstract 
This work proposes a reflection on Art Therapy and Creative Education in modern times where people live 
moments of tension and anxiety, trying to show possible ways so there is a milder and conscious coping in 
the face of concerns that arise. 
 
Keywords: Art therapy. Education. Teacher. Challenge. 

 
 
Minha introdução à Educação e sua magnífica missão se faz através de uma poesia construída por mim, 

cujas metáforas remetem aos cuidados que precisamos ter ao semear o jardim da educação com amor e 
acolhimento: 
 

KÉPOS: O Jardim Secreto da Alma 
 

Descubra-me. 
Ainda estou viva. 

Minha terra precisa ser revolvida, 
arejada, 

manuseada carinhosamente. 
Devagar, 

bem devagar, 
como um ritual 

da terra sagrada. 
Coloque sementes 
de flores diversas, 

que sejam alegres e coloridas. 
Deposite água lentamente, 

sem exageros, 
apenas o suficiente. 

Não permita que o excesso 
estrague este solo 

amorosamente cuidado. 
Não permita que a lama 

 
 

leve embora 
as doces sementes plantadas. 

Deixe brotar as flores, 
tão belas, 

que abertas, 
serão 

sorrisos 
suaves e 
meigos, 

como o acariciar do vento na face. 
Seja o vaso receptor do mais secreto de meu 

jardim, 
que desabrochará radiante 

à luz do sol, 
como tão somente o fazem 
as sementes bem amadas. 

Lembre-se: 
sementes não choram, germinam. 

 
Marilda C. Credidio-2008 

  

 

______________________ 
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Quando escrevi a poesia Képos - O Jardim 
Secreto da Alma, permiti um devaneio sobre a 
multiplicação das flores e frutos, como elementos 
da Educação. Acredito em cultivar um enorme 
jardim-educação que complete o mundo, que 
floresça e frutifique por entre os campos de 
cultivo, suba pelos morros empilhados de favelas, 
percorra as estradas áridas e secas nordestinas, 
e depois, se esgueire por entre os campos de 
batalha, suba pelas paredes das enormes 
construções dos centros financeiros e 
econômicos, se enrole tal qual uma hera suave e 
perfumada pelas torres de petróleo, até que 
possa chegar à beira das águas para conversar 
com os rios e os mares. 

Relendo o verso final deste poema, sementes 
não choram, germinam uma reflexão é instigada 
sobre a esperança e possibilidades futuras. 

Precisamos de uma educação dos sentidos 
para que os alunos, sejam crianças ou adultos, 
exercitem o escutar, preciosos ouvidos que 
recebem os ensinamentos e percebem quando 
podemos oferecer mais do que uma simples 
história; para que aprendam a olhar com os olhos 
do coração, exercitem o paladar através dos 
sabores doces e amargos do viver, percebam 
pelo olfato os aromas de flores e frutos de Képos, 
e saibam utilizar as mãos pelo ensino do tato para 
o exercício do carinho e amor. Assim estaremos 
exercendo uma educação de sensibilidade. 

Criar exige poesia, e a poesia assim como a 
imagem criativa pedem que silenciemos o interior 
para que a criação possa acontecer em sua 
plenitude. 

 
O estado poético é suscitado pela inquietude 

do “daimon” que perturba e faz despontar as in-
tensidades que crepitam nos quadrantes de 
nossa singularidade, de nosso existir cotidiano; 
nos precipita nas jornadas dos riscos e dos 
desafios ingentes. Nos leva a garimpar as 
preciosidades que ficam escondidas nos 
subterrâneos da alma e do coração, e que, 
portanto, carecem da tenacidade do espírito 
audacioso para que sejam garimpadas e 
lapidadas (ARAÚJO, 2008, p. 125). 

 

Todo professor deve estimular e praticar as 
experiências poéticas em seu estado primitivo 
para que haja a revelação da magia das palavras 
ou das imagens, proporcionar uma abertura para 
a estimulação através dos sentidos que permitirão 
uma indução de emoções poéticas. Essa atitude 
e nova mentalidade conduzem a uma ação que 
chega ao âmago da criação, da aprendizagem e 
da consciência do ser: chega-se ao respeito.  

Segundo Freire em seu livro sobre a 
pedagogia do oprimido: ―A educação como 
prática da liberdade na escola, ao contrário 
daquela prática da dominação, implica a negação 
do homem abstrato, isolado, solto, desligado do 
mundo, assim como também a negação do 

mundo como uma realidade ausente dos homens” 
(2005, p. 81). 

Ao pensarmos em nova escola, novo professor 
e um novo aluno deveremos fazer uma reflexão 
de como estão estes seres no mundo. A 
indiferença à consciência do estar no mundo não 
contribuirá para novos paradigmas educacionais. 
O educador, portanto, deverá apresentar aos 
alunos objetos de estudos admiráveis que 
enfatizassem este ser no mundo. O 
desenvolvimento da criatividade na escola 
convoca ao desenvolvimento criativo do professor 
e de todos os demais dirigentes do sistema 
educativo. Uma transformação significativa na 
área educacional deverá se constituir em um 
espaço de promoção da criatividade. No livro 
sobre amorosidade do saber, Byington diz que: 

 
Se houver uma atitude democrática e amorosa 

que propicie uma atmosfera de abertura na 
escola, as várias dimensões do Self – de 
alunos, classes, professores, pais, orientadores, 
diretoria e funcionários – podem interatuar e se 
auxiliar reciprocamente de forma sistêmica na 
elaboração simbólica dos problemas (2003, p. 
79). 

 
A humanidade enfrenta um grande desafio que 

é assegurar a sobrevivência do ser humano 
preparando as novas gerações para o 
enfrentamento dos mesmos problemas que 
enfrentamos nos dias de hoje, e que, se não 
forem solucionados, outros obstáculos virão. 

Quando a escola internalizar a importância da 
capacitação criativa dos professores e alunos, 
estaremos na senda fértil para uma nova 
educação. 

Segundo Santos em seu livro Crepusculário: 
 

Falta vida na sala de aula. Falta poesia, falta 
imagem, falta diálogo, falta o Ser, falta a 
existência. Sorte nossa que, crepuscularmente, 
ainda haja alguns Mestres por aí, trilhando o 
caminho da Noite para o Dia e do Dia para a 
Noite e deixando-nos flores nos montes de 
pedras que, por vezes, encontramos por estes 
caminhos. Aqueles que acendem as fogueiras 
convocam vagalumes e sabem o nome da 
centelha que salta da crepitação, cometa de um 
universo diminuto (2005, p. 43). 

 
Diante dos processos éticos observa-se 

atualmente um movimento a favor de uma escola 
inovadora, mas esbarra-se num movimento 
contrário, tal qual um pêndulo, que ressoa uma 
resistência à mudança para novas propostas de 
aprendizagem. Este apego ao aprendizado com 
técnicas do passado bloqueia qualquer 
possibilidade de preparar o estudante para o 
futuro. 

Um futuro sem boas perspectivas é denso, 
como as palavras de Paulo Freire: 
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A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o 
discurso neoliberal anda solta no mundo. Com 
ares de pós-modernidade, insiste em 
convencer-nos de que nada podemos contra a 
realidade social que, de histórica e cultural, 
passa a ser ou virar “quase natural”. Frases 
como “a realidade é assim mesmo, que 
podemos fazer?” ou “o desemprego no mundo é 
uma fatalidade do fim do século” expressam 
bem o fatalismo desta ideologia e sua 
indiscutível vontade imobilizadora. Do ponto de 
vista de tal ideologia, só há uma saída para a 
prática educativa: adaptar o educando a esta 
realidade que não pode ser mudada (1996, p. 
19-20). 

 

Pensar em um futuro como árvores frondosas 
e frutíferas é entender que: ―Quando vivemos a 
autenticidade exigida pela prática de ensinar-
aprender participamos de uma experiência total, 
diretiva, política, ideológica, gnosiológica, 
pedagógica, estética e ética, em que a boniteza 
deve achar-se de mãos dadas com a decência e 
com a seriedade” (FREIRE, 1996, p. 24). 

Portanto, pensar em futuro é acreditar que o 
educador reforçará ―a capacidade crítica do 
educando, sua curiosidade, sua insubmissão‖ 
(FREIRE, 1996, p. 26). O futuro como certeza ou 
incerteza exige coragem e determinação, 
portanto: 

 
A aventura humana não é previsível, mas o 

imprevisto não é totalmente desconhecido. 
Somente agora se admite que não se conhece o 
destino da aventura humana. É necessário 
tomar consciência de que as futuras decisões 
devem ser tomadas contando com o risco do 
erro e estabelecer estratégias que possam ser 
corrigidas no processo da ação, a partir dos 
imprevistos e das informações que se tem 
(MORIN, 2001, p. 10). 

 
Em seu livro sobre ser e tempo, Nunes afirma 

que: ―O que se teme é sempre algo dentro do 
mundo, intramundano. O porquê do temor é o 
próprio Dasein entregue a si mesmo ou às outras 
espécies de ente. O temor revela a essencial 
vulnerabilidade de ser humano” (2001, p. 19). 

A responsabilidade ética necessita ser 
praticada pelos professores atuantes e sublimada 
também nos professores em formação:―Não 
podemos, na verdade, escapar à rigorosidade 
ética. Mas, é preciso deixar claro que a ética de 
que falo não é a ética menor, restrita, do 
mercado, que se curva obediente aos interesses 
do lucro. [...] Falo da ética universal do ser 
humano” (FREIRE, 1996, p. 15-17). 

O sistema educacional que se interessa em 
proporcionar o autoconhecimento e o potencial 
criativo em seus professores e estudantes 
funciona como uma ponte de ligação entre o 
aprendizado emocional, a ética e a criatividade. O 
alicerce deste sistema é o verdadeiro sentido da 
palavra educar: encorajar o desenvolvimento e a 
expressão das qualidades únicas do professor e 

aluno, contribuindo e reforçando a importância 
dos processos criativos no desenvolvimento 
psicopedagógico na nossa atual cultura 
educacional. 

A educação ética permite reconstruir a relação 
professor-aluno através das novas exigências de 
aprendizagem em um mundo em constante 
transformação.  Para cumprir essa missão, a 
escola enfrenta diversos desafios, entre eles, 
destaca-se a transformação da escola em um 
espaço que efetivamente respeite a diversidade 
cultural. 

Em termos da sociedade brasileira vivemos 
um momento de grande violência urbana, de 
problemas relativos ao menor abandonado, aos 
conflitos sociais, ao desemprego e à ausência 
total de perspectivas melhores. Colocar a solução 
destes problemas só nas mãos do professor é 
tirar responsabilidades de outros setores da 
sociedade, pois a educação e ensino demonstram 
interesse em mudanças e reformas, que se 
constatam com pesquisas, publicações, artigos 
em anais de psicologia, pedagogia e educação, 
mas há necessidade de uma ação mais rigorosa, 
eficiente e imediata, e isso poderá ser alcançado 
através da reestruturação dos cursos de 
formação e capacitação do professor. 

A ausência do diálogo descaracteriza a 
experiência de fluxo, do estar construindo uma 
ponte para o futuro do nosso universo; estagna o 
conhecimento e a criatividade; classifica os 
homens em nativos inferiores quando não 
possuem a verdade e o saber.  

Reencontrando a poesis da educação, 
estaremos resgatando a poética do ensinar. 

Diante do que se tem escrito, falado e 
argumentado sobre uma Escola Inovadora e 
Criativa, instalo meu questionamento sobre este 
atual mal-estar do professor, indivíduo que é um 
dos principais pilares da escola e da nova reforma 
educacional, ratificando que em qualquer 
construção os pilares são de grande importância, 
pois através deles advirá a sustentação da 
estrutura principal: como estabelecer critérios, 
métodos e bases de aprendizagem criativa se o 
principal elemento desta estrutura não está bem? 
Qual a formação deste pilar/professor? Este 
pilar/professor poderá assim sustentar a grande 
estrutura que é a Nova Escola? 

Machado comenta que: 
 

[...] a Educação está em crise, aqui, ali e 
acolá. Carece de um rumo, de metas que 
transcendam os limites da inserção social dos 
indivíduos, em uma sociedade regida pelas leis 
da Economia. A Educação busca um novo 
projeto. A vida, em sentido pleno, está sempre 
associada à capacidade de projetar. O futuro, 
em todos os âmbitos, é alimentado pelo 
presente, que por sua vez, é sustentado, em 
termos de significações, pelo passado (2000, p. 
65). 
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O desespero dos professores frente ao não 
diálogo é um desencontro frente ao mundo, um 
cruzar de braços sinalizando uma ausência de 
sentimentos de esperança, consequentemente 
um professor doente. 

Um professor doente é um indivíduo que não 
está motivado para dar o melhor de si, sentindo-
se frustrado em seu trabalho por diversos 
motivos, está alheio às pulsões internas e 
externas, não consegue visualizar possibilidades 
melhores para seu dia a dia, seu rendimento é 
muito baixo e insuficiente para transmitir seus 
ensinamentos aos alunos.  

Frente aos desencontros e fugas a síndrome 
de Burnout em professores muitas vezes se 
instala. Conhecida como um processo de 
exaustão física e emocional, a referida síndrome 
de Burnout mostra-se inicialmente através de 
sentimentos de desconforto e à medida que 
aumentam, diminui a vontade de lecionar. Os 
sintomas são reconhecidos pela ausência dos 
principais fatores de motivação como a energia, 
que começa a enfraquecer, a falta de alegria e de 
bom humor, a baixa autoestima que 
comprometem estados de satisfação e de 
entusiasmo.  

A retomada do diálogo funciona como um 
agente propulsor para resgatar a poética da 
educação e tomar posse de novas ações, sempre 
conscientes e livres.  

As principais causas desse estresse são: a 
política inadequada da escola para casos de 
indisciplina dos alunos; carga de trabalho 
excessiva; oportunidades pouco interessantes da 
carreira; falta de reconhecimento e qualificação 
ao ensinar bem; baixo status atual da profissão 
entre outras que desarticulam o professor e 
podem levá-lo a um grave sofrimento psíquico.  

Esse sofrimento psíquico, carregado de efeitos 
causados pelo estresse, é identificado como 
sentimentos de exaustão, de frustração, de 
incapacidade, de irritabilidade e culpa. Para lidar 
com o estresse poucos são os professores que 
procuram ajuda profissional na medicina 
convencional ou processos psicoterápicos. 

O sistema educacional falha pela falta de 
investimentos na formação do professor, criando, 
desta maneira, um professor totalmente 
desestimulado profissionalmente. Esta falta de 
estímulo decorre da ausência de preocupação 
com o ser humano/professor em relação aos seus 
conteúdos emocionais, físicos e mentais.  

O educador de hoje é a imagem do professor 
―mergulhado em vivências e conflitos que exigem 
dele respostas desconhecidas e soluções, muitas 
vezes, impensadas‖ (FURLANETTO, 2003, p. 
11). 

A retirada em desordem e com precipitação do 
eixo de equilíbrio do professor, desarticula o 
sistema de ensino e instala-se o caos. O 
professor se agita, estremece, grita, esbraveja e 
adoece. A fragilidade do ser humano esgotado 

reprime qualquer gesto de sensibilidade, o 
pensamento reage à mudança e os passos, antes 
firmes e decididos, tornam-se trôpegos e 
vacilantes. O professor tomba. Quando os passos 
estancam, em seguida retrocedem e logo após 
iniciam uma corrida desesperada de volta, 
estamos diante de um processo de desespero e 
fuga. 

À medida que o professor estanca, se aflige e 
desiste, os processos de transformação da escola 
sofrem um abalo sísmico de tal grandeza que se 
torna impossível vislumbrar uma entrada triunfal 
da mudança e transformação pela porta da frente 
da instituição.  

O fornecimento de uma profilaxia mental ao 
professor atuante ou em formação fornecerá 
melhores condições de trabalho, melhorando seu 
rendimento profissional e, por conseguinte, 
melhor capacitação para exercer a função de 
aprendizagem aos alunos. A percepção de 
descaso, desânimo e apatia em relação ao 
professor são evidenciados em qualquer setor 
que esteja atuando, seja em escolas privadas ou 
estaduais.  

A Escola, ao voltar seu olhar para esse 
momento de mal-estar do professor, encontrará 
estratégias de resgate para restituí-lo ao ensino 
com boas condições de saúde física, mental e 
emocional quando proporcionar um programa 
com atividades criativas e inovadoras.  

Qual seria o caminho?  
Esta transformação poderá ser encontrada 

através do conhecimento da Arteterapia nos 
cursos de formação de professores e oficinas 
elucidativas e vivenciais com professores em 
atuação. 

A Arteterapia funcionará como instrumento 
para amenizar os momentos de tensão e 
angústia, buscando mostrar possíveis caminhos 
para um enfrentamento mais ameno e consciente 
perante as inquietudes que se apresentam. 

A utilização de técnicas com os ativadores 
criativos, do relaxamento criativo, das oficinas 
com vivências arteterapêuticas serão excelentes 
instrumentos que a instituição poderá dispor para 
um melhor convívio entre professor/escola, 
professor/aluno, professor/família e todos os 
entrelaçamentos que o ensino possibilita.  

A conscientização de uma melhora na relação 
professor/escola e professor/aluno existirão 
quando o sistema educacional considerar a 
formação pessoal do educador como foco central 
de atenção. 

Já em meados do século XX, Jung percebia a 
necessidade de repensar a formação do 
professor, não devendo pautar-se somente em 
conhecimentos técnicos, mas também favorecer 
uma maior expansão da consciência. Salientava 
que a educação das crianças estava sendo muito 
discutida naquele momento histórico, mas pouco 
se pensava na educação dos professores. 
Concordo com o comentário de Jung (apud 
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FURLANETTO, 2003, p. 19) sobre a educação do 
educador, o qual concebe a Educação: ―Não 
como um espaço para criar autônomos, mas para 
possibilitar que o indivíduo se configurasse como 
um ser único, capaz de destacar-se da 
consciência coletiva, e para isso seria necessário 
que os professores não fossem meros repetidores 
de métodos”. 

Será a humanidade capaz de uma 
estruturação educacional que nos contemple 
escolas capazes de acabar com o caos que 
assola todas as instituições do mundo? 

Neste momento de crise, o objetivo da 
Arteterapia consiste simplesmente em diminuir o 
impacto das emoções negativas que 
inevitavelmente serão geradas pela situação 
atual, e fazer com que o cliente/professor passe 
por esse momento da melhor maneira possível, 
mantendo ao máximo sua qualidade de vida. 
―Para que experimentemos o fluxo, é útil ter 
metas claras – não, porque seja importante 
alcançar metas, mas porque, sem uma meta, é 
difícil se concentrar e evitar distrações” 
(CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 133). 

O professor poderá aplicar seus 
conhecimentos em sala de aula de maneira a 
permitir que ―mesmo que não experimente o 
fluxo, o simples fato de fazer algo‖ 
(CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 133) que se 
coadune com suas metas, melhorará seu estado 
da mente. O professor, ao tomar consciência de 
sua importância no tripé de sustentação da 
escola, melhorará sua qualidade de vida, 
principalmente se acreditar e aprender a amar o 
que tem - a sublime missão do ensinar. Em 
Paideia de Jaeger lê-se: ―Deve-se, no entanto, 
evitar o costume de dependurar como troféus nos 
templos dos deuses as armas arrebatadas ao 
inimigo, sobretudo se forem armas de gregos, 
com temor de por esse ato os homens macularem 
os lugares santos em vez de os honrarem” (1994, 
p. 834). 

Fazendo uma releitura metafórica deste texto 
o professor não deve fazer dos mal-estares os 
estandartes de luta pelos seus direitos, pois 
levantar bandeiras por situações menores e 
inferiores enfraquece a verdadeira causa de 
valorização e qualificação de sua profissão. 

O processo de ensinar exige bom senso, 
humildade, respeito, ética, risco, pesquisa, 
reconhecimento da identidade cultural, aceitação 
da mudança, do novo, alegria, sensibilidade, 
dedicação e mais exercícios permanentes para 
uma convivência amorosa com seus alunos e, 
principalmente, consigo mesmo. Assim como nos 
diz Freire, ensinar ―não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua produção 
ou a sua construção. [...] Quem ensina aprende 
ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender‖ 
(1996, p. 22-23).  

O professor fechado em si mesmo com suas 
angústias e insatisfações não antevê a espiral 

que poderá alavancar sua autoestima e trazê-lo à 
tona de uma realidade calcada em seus 
processos criativos e inovadores. 

 
Fechado no ser, sempre há de ser necessário 

sair dele. Apenas saído do ser, sempre há de 
preciso voltar a ele. Assim, no ser, tudo é 
circuito, tudo é rodeio, retorno, discurso, tudo é 
rosário de permanências, tudo é refrão de 
estrofes sem fim. E que espiral é o ser do 
homem! Nessa espiral, quantos dinamismos que 
se invertem! Já não sabemos imediatamente se 
corremos para o centro ou se nos evadimos 
(BACHELARD, 2000, p. 217). 

 
E mais adiante: 

 
Assim, o ser espiralado, que se designa 

exteriormente como um centro bem revestido, 
nunca atingirá o seu centro. O ser do homem é 
um ser desfixado. Toda expressão o desfixa. No 
reino da imaginação, mal uma expressão foi 
enunciada o ser já tem necessidade de outra 
expressão, o ser deve ser o ser de outra 
expressão [...]. Por vezes, é estando fora de si 
que o ser experimenta consistências. Por vezes 
também ele está, poderíamos dizer, encerrado 
no exterior (idem, p. 218). 

 
O ser que perde o seu estar no mundo existiu? 

Imaginar o educador perdido e desconectado com 
suas matrizes chega-se ao professor vazio de 
poesia, de arte e de criatividade. 

Continuando o pensamento de Bachelard: 
 

Nesse horrível interior-exterior das palavras 
não formuladas, das intenções de ser, 
inacabadas, o ser, no interior de si, digere 
lentamente o seu nada. Seu aniquilamento 
durará “séculos”. O rumor do ser dos “dizem 
que” prolonga-se no espaço e no tempo. Em 
vão a alma retesa suas derradeiras forças; ela 
se tornou redemoinho do ser que se extingue. 
[...] O medo não vem do exterior. Nem 
tampouco é feito de velhas lembranças. Ele não 
tem passado. Também não tem fisiologia. Nada 
em comum a filosofia da respiração suspensa. 
O medo é aqui o próprio ser. Então, para onde 
fugir, onde refugiar-se? Para que exterior 
poderíamos fugir? Em que asilo poderíamos 
refugiar-nos? O espaço é apenas um “horrível 
exterior-interior” (idem, p. 220-221). 

 
A metáfora do exterior/interior devolve o ser à 

superfície do consciente e do real. Explorando a 
força do processo criativo estamos explorando o 
ser/essência do homem em sua completude, 
proporcionando a emersão da imaginação 
poética, que trará através do universo da palavra, 
do traço, do corporal, dos sentidos uma onda 
criativa e inovadora. Ao trazer à tona o ser 
encurralado em suas profundezas, trazemos à 
tona a alma liberta do ser; alma e corpo 
projetados em perfeita sintonia com a criação, daí 
minha reverência à voz, à palavra, aos gestos, 
aos sentidos e seus significados, como um 
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presente sensível para a alma; uma alma de 
contornos invisíveis e sutis que preenche o ser, 
acolhendo e acariciando-o. 

Todo professor deve estimular e praticar as 
experiências poéticas em seu estado primitivo 
para que haja a revelação da magia das palavras 
ou das imagens, proporcionando uma abertura 
para a estimulação do imaginário através dos 
ativadores criativos que permitirão uma indução 
às emoções poéticas. 

 Tais atitudes a partir de uma nova 
mentalidade conduzem a uma ação que chega ao 
âmago da criação, da aprendizagem e da 
consciência do ser, para alcançar o respeito.  

Será a humanidade capaz de uma 
estruturação educacional que nos contemple 
escolas capazes de acabar com o caos que 
assola todas as instituições do mundo?  

Como sobreviverá o professor com a falta do 
diálogo que gera as fugas depressivas?  

Tantas são as questões, tantas são as 
lacunas!  

Em minha andança como professora e 
arteterapeuta busquei possibilidades de exercer 
uma aprendizagem criativa e amorosa porque 
sempre acreditei que ser professor é muito mais 
do que ensinar o conhecimento, ser professor é 
professar, é pura ação de criar, de permitir o 
crescer e germinar o processo do viver criativo.  

Como possibilitar aos professores a 
compreensão da grandiosidade de sua missão?  

Como disseminar através do mundo que a 
tarefa de ensinar engrandece a alma, minorando 
as doenças e vicissitudes da vida?  

Como resgatar a sensibilidade do olhar curioso 
do aluno ávido por aprender?  

Como estabelecer uma relação 
professor/aluno sem resistências, ansiedades e 
contrariedades?  

Os tempos mudaram, mas a educação não, e 
continua aí de forma arcaica, desatualizada, 
corroída pelos métodos ultrapassados e 
tradicionais. Sou fruto de uma árvore que 
germinou em período áureo. Uma árvore que 
sobreviveu e agora cambaleia cá e acolá, 
esmolando pelos cantos. 

A falta de capacitação adequada dos 
professores reflete nos processos de ensino e 
aprendizagem, muitas vezes ocasionando o mal-
estar atual dos educadores. 

A Arteterapia baseia-se no pressuposto de que 
a trajetória percorrida para a autoexpressão 
através de uma linguagem artística possibilita o 
contato, ordenamento e compreensão de 
conteúdos internos propiciando o 
restabelecimento da saúde no sentido holístico. 
Daí, o efeito benéfico aos professores em 
formação ou atuantes. 

De que maneira educar? 
Hoje não desvinculo estas três possibilidades 

e certezas: educar, criar e cuidar.  

Percebo claramente e com segurança a 
interatividade entre Educação, Criatividade e 
Arteterapia, tríade primordial para que os 
sistemas educacionais obtenham sucesso em 
seus empreendimentos.  

Trilhar esses caminhos da educação e do 
resgate da poética da sala de aula avivou minha 
vontade de estar em campo, cuidando da terra e 
semeando um novo jardim da Educação.  

Quando Jung tece alguns comentários sobre a 
educação do educador enfatiza que: 

 
O educador não pode contentar-se em ser o 

portador da cultura apenas de modo passivo, 
mas deve também desenvolver ativamente a 
cultura, e isto por meio da educação de si 
próprio. Sua cultura não deve jamais estacionar, 
pois de outro modo começará a corrigir nas 
crianças os defeitos que não corrigiu em si 
mesmo (JUNG, 2008, p. 62). 

 
A Educação é um processo dinâmico que 

necessita estar em permanente evolução 
metodológica, portanto, torna-se necessário uma 
reformulação no curso de formação dos 
professores para que uma transformação 
inovadora aconteça para coroar a melhora do 
ensino e aprendizagem. 

Cuidar do desconforto do professor passa a 
ser uma meta primordial para que 
profissionalmente possa contribuir para sanar o 
mal-estar da cultura e civilização atual. Para a 
identificação dos desconfortos e ansiedades dos 
professores desenvolvi um projeto de pesquisa 
ministrado como workshop durante finais de 
semana, nas escolas públicas ou particulares do 
Estado de Pernambuco/Brasil. 

Nestes encontros foi realizado um questionário 
entre os professores no qual se constatou a 
predominância de uma insatisfação em relação à 
carreira, ao salário, à escola, à direção, aos 
projetos educacionais e a todo o sistema 
educacional vigente. O professor se sente 
desprestigiado e absorve o trabalho excessivo 
com ansiedade, com mau humor e desmotivação. 
A agressividade do aluno transmitida através de 
tapa ou soco no professor é, muitas vezes, 
devolvida na mesma intensidade. A indisciplina 
dos alunos e o descaso dos pais tornam-se 
fardos pesados e opressores ao educador que 
reage com a mesma violência, criando um clima 
de animosidade entre professor/aluno e 
professor/pais. 

Tendo conhecimento dos principais entraves 
do professor em relação ao seu desempenho em 
sala de aula através de depoimentos colhidos na 
clínica de saúde mental onde atuei 
profissionalmente e em meu consultório 
particular, o questionário do workshop traz 
algumas perguntas pertinentes a esse mal-estar. 
A meta principal do workshop é a constatação do 
mal-estar do professor e suas implicações em 
sala de aula, no contexto da escola propriamente 
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dita, no convívio familiar pessoal e do aluno. O 
workshop utiliza técnicas com os ativadores 
criativos e vivências arteterapêuticas. 

O workshop, ainda em processo de aplicação, 
denomina-se Ser professor: um diálogo entre 
educação emocional e criatividade e tem como 
objetivo desenvolver nos professores seu 
potencial criativo e autoconhecimento utilizando 
os ativadores criativos e processos 
arteterapêuticos. 

A importância desses momentos vivenciais 
conduz à desestruturação de métodos antigos e a 
renovação do aprendizado e do crescimento 
pessoal, podemos dizer que acontece uma 
transformação para a formação da ação 
inovadora e criativa. 

Que possamos construir um processo 
educacional que permita a alma descobrir a 
sensibilidade e o encantamento da vida. 
Devemos permitir que o jardim transforme-se em 
escola, um espaço que reúna mestre e discípulos 
nesta teia diáfana do prazer de aprender e 
conhecer. 

Tal qual Epicuro, faço de Képos minha figura 
literária predileta, e envolvo-me em folhas e flores 
embalando-me nas águas dos rios para ir beijar a 
terra que me viu nascer. Ao beijar a terra sinto o 
sabor doce de minha ancestralidade que me 
aquece e afaga. 

Não podemos considerar como batalha 
perdida a realidade da educação nos dias de 
hoje. Urge enfrentar esse desafio com os 
elementos criativos e eficazes de que dispomos.  

Devemos agir como se o futuro dependesse 
daquilo que fazemos com amor, consciência e 
responsabilidade. 

 
 
 

Referências 
 
BACHELARD, Gastón. A poética do espaço. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
BYINGTON, Carlos Amadeu Botelho. A  

construção amorosa do saber: O fundamento e 
a finalidade da pedagogia simbólica junguiana. 
São Paulo: Religare, 2003.  
 
CREDIDIO, Marilda de Camargo. Caminhos para 
o Resgate da Poiesis na Educação: 
Criatividade e Arteterapia na formação do 
educador. Recife: Libertas, 2012. 
 
CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. A descoberta do 
fluxo: a psicologia do envolvimento com a vida 
cotidiana. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: 
saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 
______. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2005. 
 
FURLANETTO, Ecleide Cunico. Como nasce um 
professor? Uma reflexão sobre o processo de 
individuação e formação. São Paulo: Paulus, 
2003.  
 
JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do 
homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
 
JUNG, Carl Gustav. O desenvolvimento da 
personalidade. Petrópolis: Vozes, 2008.  
 
MACHADO, Nilson José. Educação: Projetos e 
Valores. São Paulo: Escrituras, 2000.  
 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à 
educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasília: 
UNESCO, 2001.  
 
NUNES, Benedito. Heidegger & ser e tempo. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 
 
SANTOS, Marcos Ferreira. Crepusculário: 
conferências sobre mito hermenêutica & 
educação em Euskadi.São Paulo: Zouk, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017            ISSN 2317-8612              http://revistatransdisciplinar.com.br           -           www.artezen.org                                                                                       

 

 

TEMAS LIVRES 

8 – ESCREVIVÊNCIAS FEMINISTAS NEGRAS: CAMINHOS DE AUTORIA E O PROCESSO DE 

INDIVIDUAÇÃO 

  Anni de Novais Carneiro
1
 

 
 
Resumo 
Este texto objetiva elucidar processos de autoria e subjetivação de mulheres negras e feministas a partir de 
escritas criativas e apontar aproximações dessas escritas e do conceito de Individuação da Psicologia 
Analítica de Carl Jung. As "escrevivências" de mulheres feministas negras, mestiças, terceiro mundistas 
trazem inúmeras contribuições, indicando a demanda pela valorização das cosmovisões indígena, africana 
e afrobrasileira. Apoiada em autoras dos Feminismos Negro e Pós-Colonial, com destaque para Lélia 
Gonzalez, Glória Anzaldúa, Audre Lorde e bell hooks indica-se as repercussões destas escritas criativas, 
artevismos, com relação a subjetivação e movimentos de resistência. Entende-se que ao contar e recontar 
suas histórias em seus textos poéticos, estas mulheres fazem um exercício de (re)construção de si, 
encontro consigo, de forma alinhada à Arteterapia e suas técnicas expressivas. Deste modo, o movimento 
expressivo em destaque favorece elaborações subjetivas das autoras e de outras mulheres, ou ainda, se 
promove um reposicionamento de si, consequentemente a desestabilização dos tensionamentos correntes 
na sociedade, pautados em matrizes de desigualdades tais como o sexismo, racismo, classismo, etarismo e 
heteronormatividade. 
 
Palavras-chave: Individuação. Arteterapia.Escritas poéticas. Negras. Feministas.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
Este artigo objetiva elucidar processos de 

autoria e subjetivação de mulheres negras e 
feministas a partir de escritas criativas, e apontar 
aproximações dessas escritas e do conceito 
Individuação da Psicologia Analítica de Jung. O 
argumento central é que, a partir de escritas 
autorais e criativas, mulheres negras 
desenvolvem uma diversidade de políticas de 
agência, movimentos de resistência e encontro 
consigo – subjetivações, aproximando-as do 
movimento de individuação. Diante da 
importância de explicitar o meu lugar de fala, 
apoiada na Teoria do Ponto de Vista (Standpoint 
Theory) de Harding (2004), busco elucidar o meu 
processo de aproximação da temática e os 
delineamentos do artigo. Sou psicóloga, negra, 
jovem, mestranda em Estudos Interdisciplinares 
sobre Mulheres, Gênero e Feminismo e estou em 
formação no curso de especialização em 
Arteterapia utilizando a abordagem Junguiana. 
Tendo como base reflexões acerca do lugar da 
escrita, meu interesse surge da minha 
experiência, inclusive em processo de 
Arteterapia, e leituras, ao longo do mestrado, de 
textos de mulheres negras, com destaque para 
Glória Anzaldúa e Bell Hooks entrei em contato 
com escritas diferentes, não tradicionais. Por 
meio do contato com o conceito: escrita 
performativa, foi possível compreender melhor em 
que consistiam essas escritas, ainda que a 
experiência venha antes da teoria. Durante todo 
este percurso escrevi, participei de Oficinas de 
Textos em Humanidades, Oficinas de Escritas 
Criativas e Literatura, aprendi modelos de textos, 
e o que se deve fazer para adequá-lo às regras 
da Universidade. Ao escrever na e para a 
academia durante as graduações, o exercício 
solicitado era sempre de algum distanciamento, 
mesmo que falando de mim, meus interesses. Ao 
ingressar na pós–graduação, entretanto, passo a 
ser convocada a escrever expondo-me, e tudo 
isso me faz construir outras escritas, meus 
caminhos para integração das pessoas dentro da 
minha pessoa. 

O Feminismo, hoje plural, teve importante 
contribuição para o fortalecimento de uma nova 
concepção de ciência. Ao defender saberes 
localizados, teceu críticas à universalidade, 
neutralidade e racionalidade, além de incluir, 
visibilizar as mulheres, antes tão pouco 
legitimadas, reconhecidas. As escritas de 
mulheres feministas negras, mestiças, terceiro-
mundistas trazem outras contribuições, incluem 
na escrita suas experiências de forma a abrir 
espaço para escritas dissidentes, criativas, 
visibilizam suas histórias não contadas 
anteriormente. Para tal, apoio-me em autoras dos 
Feminismos Negro e Decolonial, no Pensamento 
de Mulheres Negras e no conceito de 

Individuação da Psicologia Analítica para lançar 
um olhar para a escrita destas mulheres, 
apontando para o entendimento de que, ao contar 
e recontar suas histórias por meio da escrita, 
essas mulheres fazem um exercício de 
construção de si, de encontro consigo, e isso que 
favorece elaborações subjetivas da própria autora 
e de outras mulheres, suas leitoras. Pretende-se 
aqui considerar o processo de produção das 
escritas performativas, criativas, por intermédio 
de passagens de textos das autoras Conceição 
Evaristo, Bell Hooks e Gloria Anzaldúa, sobre o 
processo da escrita autoral e as possibilidades de 
ressignificação de si. Resgatar sua história e 
identidade

2 
é resistir. Acredita-se que o processo 

de feitura da escrita criativa, performativa é 
possível reconstruir-se, ressignificar. Proponho 
uma produção que fortaleça o desenvolvimento 
de uma consciência crítica, mais localmente 
situada e referenciada, que adense o movimento 
e as identidades de resistência. 

Neste artigo, destaco o conceito de 
individuação, central para a compreensão da 
Psicologia Analítica de Jung, cuja construção foi 
pautada na sua experiência – questão 
evidenciada pelo próprio autor – o que 
surpreende e aponta para o entendimento de 
longa data acerca de autoria, autorreferência, em 
uma construção teórica, científica, como algo 
inevitável e importante. Segundo Maroni (1998, p. 
49), individuar-se consiste em ―[...] empreender 
luta perigosa, mas recompensadora contra os 
conteúdos do inconsciente coletivo, 
diferenciando-se das fantasias dos arquétipos e 
complexos. Alcançar a vitória, diferenciar-se da 
psique coletiva é onde repousa o verdadeiro 
valor‖, ou ainda, tornar-se uma unidade separada, 
diferenciada da sociedade e do inconsciente 
coletivo, o que consiste em um projeto radical de 
aprofundar a noção de individuo. A individuação 
pressupõe o aprofundamento da diferenciação da 
pessoa com relação à sociedade, tendo em vista 
as regras, valores sociais e pressões para 
enquadramentos, normalizações, diferenciação 
entre personalidade consciente e fantasias do 
inconsciente coletivo, criando uma ponte, uma 
conexão entre o ego e o self (si mesmo). 

Tendo em vista a atualidade do tema 
Pensamento de Mulheres Negras e a valorização 
de novas escritas e saberes não tradicionais, faz-
se importante cooperar com este movimento.  
Pretende-se com a proposta discutida, contribuir 
com a comunidade, lançando um olhar 
interdisciplinar   sobre   o   complexo  processo de  
 
_____________________ 
2  

Identidade aqui entendida como com base em perspectivas 
críticas dos Estudos Feministas e Culturais, sujeitos que 
possuem identidades plurais, contraditórias, portanto, as 
identidades estão sempre em construção, não são dadas, 
fechadas ou fixas, fazem movimentos. Desse modo, 
identidades são aqui compreendidas como uma eterna 
construção que se dá pautada nos marcadores, suas 
articulações e agenciamentos. 
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escrita e suas relações com construções de 
agência, de identidades de resistência e 
individuação. Visa ainda, ampliar a reflexão sobre 
a importância de se evidenciar a relação da 
mulher negra com a expressão, apontando para 
práticas de resistência e possibilidades de 
abertura, de mudança e subjetivação.   

 
 
2. FEMINISMOS E NOVO ENTENDIMENTO 

DE SUJEITO 
 
A construção da identidade está sempre 

marcada pela relação de interação com os outros. 
A identidade constitui-se como a interpretação da 
sua história de vida (as experiências vividas pelo 
sujeito) e no seu processo de construção, 
tornando-se uma ―celebração móvel‖, formada e 
transformada continuamente em relação às 
formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos 
rodeiam (HALL, 1987). Assim, a identidade é 
definida historicamente, com base na cultura e 
não em aspectos biológicos, logo, o sujeito 
assume identidades diferentes em diferentes 
momentos, identidades que não são unificadas ao 
redor de um "eu" coerente. Segundo Hall (2006), 
o sujeito pós-moderno caracteriza-se pela 
mudança, pela diferença, pela inconstância, e as 
identidades permanecem abertas. Apesar dessa 
visão de sujeito soar como perturbadora, tendo 
em vista seu caráter de incerteza e 
imprevisibilidade, resultante do deslocamento 
constante, segundo Hall (2006), ela tem 
características positivas, pois, se de um lado, 
desestabiliza identidades estáveis do passado, de 
outro, abre-se à possibilidade de desenvolvimento 
de novos sujeitos 

Maroni (1998) destaca que pensadores como 
Kant e Schiller, no século XVIII, apontavam para 
a antinomia entre sujeito e sociedade, 
entendendo que a partir do desenvolvimento da 
sociedade, o que entendo ter relação com 
condutas estabelecidas e pouco plurais, valores 
pouco democráticos, o agravamento de 
iniquidades, o sujeito foi sendo sufocado, 
controlado, podado, e assim, fragmentou-se, 
perdeu-se de si.  Estes autores propuseram uma 
integração e assimilação deste sujeito na cultura, 
sociedade, que desse lugar para a realização do 
indivíduo, da integração, da totalidade. O que 
segue muito atual, extremamente aplicável à 
cultura ocidental dos dias de hoje. Então, a 
individuação significa a autonomia do sujeito, a 
emancipação das regras coletivas, da moral e o 
respeito a uma ética pessoal, algo que 
respondesse às suas próprias demandas. E como 
compensação, retorno ao coletivo do aprendido 
neste processo, o sujeito individuado deve 
oferecer à coletividade um resgate do si mesmo, 
uma amostra de seus valores e criações. Penso 
que isto casa com a compreensão que tenho da 

importância de repassar, de trocar experiências e 
aprendizados com outras pessoas acerca de 
questões de gênero e feminismos.     

O feminismo é a ciência dos sujeitos múltiplos, 
inclui a política da interpretação, do parcialmente 
compreendido, do que foge à norma. É uma visão 
crítica decorrente de um posicionamento analítico 
em relação a sociedade marcada por um discurso 
hegemônico acerca do gênero. Não existe um 
ponto de vista feminista único, para cada 
fenômeno, grupo, sujeitos, histórias se dará um 
conhecimento parcial e situado de acordo com a 
pesquisadora. Extraordinário destacar o 
entendimento de pessoa como potência, com 
agência. Atores e atrizes já existem e os 
movimentos também, estes não dependem da 
lógica da ―descoberta‖, e sim de uma lógica de 
―conversa‖. Assim, estão abertos espaços para os 
sujeitos, para o devir, para as surpresas e fluxos, 
não há controle (HARAWAY, 1995). 

Donna Haraway (1995) salienta que o 
feminismo tradicional não rompe com a ciência 
tradicional, situa-se no pólo oposto, mas traz 
novidades na concepção e no fazer ciência, e que 
ao abalar as estruturas da objetividade científica 
tradicional, ainda assim as mulheres ficam 
distantes das ciências como a física, por exemplo, 
entretanto, houve e ainda há movimento. A autora 
aponta o marxismo como teoria importante que 
oferecia recursos instrumentais para a crítica à 
hegemonia, apontava para a necessária 
corporificação, materialidade, o que parece 
culminar nas Teorias de Perspectiva (Standpoint 
Theory). Donna defende o feminismo como 
projeto de ciência engajado e pós-moderno, 
menos vaidoso e autocentrado, um projeto de 
ciência sucessora (termo pautado por Sandra 
Harding) que ofereça explicações mais 
adequadas, ricas e, portanto, complexas de 
mundo, envolvendo uma relação crítica consigo, 
com as próprias práticas e com as práticas de 
dominação. Dessa forma, temos acesso a uma 
visão ampliada, intersseccional, a qual considera 
individualidades e coletividades, subjetividades, 
―(...) precisamos do poder das teorias críticas 
modernas sobre como significados e corpos são 
construídos, não para negar significados e 
corpos, mas para viver em significados e corpos 
que tenham a possibilidade de um futuro‖ 
(HARAWAY, 1995, p.15). 

Haraway aponta ainda para a importância do 
olhar que vem de dentro, próximo dos 
fenômenos, ou seja, a necessidade de que 
pessoas que não ocupam papéis como o de 
escritora, professoras, produtoras de 
conhecimento acadêmico, e de outros espaços, 
estejam inseridas para falar de sua realidade, 
para que não continue sendo vista de fora, por 
um estrangeiro que lança um olhar exótico. E 
para exercer o papel de escritora da minha 
história, da história dos meus e minhas, preciso 
saber de onde venho, quem sou, minha 
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ancestralidade, ter uma leitura crítica da realidade 
e me colocar. A autora destaca o uso da visão e 
da descorporificação desta na história da ciência, 
ao partir da visualização de uma cultura 
multinacional, pelo militarismo, capitalismo e 
supremacia masculina. Ela propõe que a escrita 
feminista enfatize a visão de modo metafórico e 
corporificado: 

 
A moral é simples: apenas a perspectiva 

parcial promete visão objetiva. Esta é uma visão 
objetiva que abre, e não fecha, a questão da 
responsabilidade pela geração de todas as 
práticas visuais. A perspectiva parcial pode ser 
responsabilizada tanto pelas suas promessas 
quanto por seus monstros destrutivos 
(HARAWAY, 1995, p. 21). 

 
 
3. ESCRITAS CRIATIVAS DE MULHERES 

NEGRAS, MESTIÇAS E TERCEIRO 
MUNDISTAS: AUTORIA E INDIVIDUAÇÃO 

  
As feministas tradicionais brancas, em sua 

maioria, não buscavam ir além de sua experiência 
vital, ou seja, não estavam preocupadas ou 
atentas às diferenças. Essa leitura que exclui a 
diversidade e considera apenas a mulher branca 
como sujeito universal prejudica as lutas de raça 
e classe, ao reforçar a exclusão. As feministas 
que deram início ao movimento não possuíam 
nenhuma compreensão acerca da supremacia 
branca, por isso, não articularam de maneira 
significativa raça e classe. O que possivelmente 
decorreu da falta de contato com grupos 
heterogêneos, e assim as mulheres brancas 
ficaram apenas com suas reivindicações 
especificas. A luta de classes está intimamente 
ligada à luta de combate ao racismo, tendo em 
vista que a maioria das pessoas de classe social 
mais baixa tem a cor da pele preta ou parda. 

Autoras feministas brancas, como Leah Fritz, 
escreveram sobre o sofrimento das mulheres 
como algo comum, inclusive defendendo não ser 
possível quantificar o sofrimento de mulheres 
brancas de classe abastada e mulheres negras 
de classes populares, então o sofrimento seria 
algo equivalente. Bell aponta que a soma de 
categorias de opressão gera o aumento crescente 
da experiência de opressão e as mulheres negras 
seriam, no mínimo, duplamente oprimidas − 
calcula-se quando são mulheres lésbicas, de 
religiões de matrizes africanas, gordas, naturais 
de países de ―terceiro mundo‖, por exemplo. 
Hoocks (2004) indica que as mulheres negras são 
oprimidas de maneira mais direta. Segundo a 
autora não parece existir um vínculo comum entre 
todas as mulheres, o que parece uma 
exacerbação a fim de reafirmar a diferença, 
todavia, existem algumas aproximações. Quando 
se pensa em uma ―opressão comum‖ são 
impedidas as diferenças, desfavorecendo assim 
as lutas de classe e raça e a melhora de 

condições de vida para as mulheres negras. 
Assim, pode-se pensar que se faz necessário que 
mulheres negras e de todos os outros grupos não 
contemplados produzam, pesquisem e 
apresentem as diferenças, e dessa forma haverá 
uma diversidade maior de olhares e a inclusão da 
diferença.  

As mulheres negras vivenciam e constroem 
um tipo de feminismo, por vezes, mas sem 
necessariamente entendê-lo como tal, sem 
acesso à nomenclatura ou sua teoria, fato este 
relacionado inclusive, à dificuldade de acesso das 
mulheres negras aos estudos, ainda mais quando 
se refere a estudos de ensino superior, gerando 
assim menos status, menos legitimidade ao que 
for defendido. Além disso, há uma dificuldade nas 
lutas porque todos possuem privilégio, o homem 
branco, a mulher branca, e o homem negro e a 
mulher negra parece estar em último lugar, sem 
espaço, sem privilégios e por isso precisa lutar, 
não por benesses, mas por igualdade.  

Anzaldúa (2000) faz uso da linguagem poética, 
a partir de sua experiência como militante e 
escritora para inovar, para transgredir via escrita, 
faz contato com a afetividade, subjetividade. 
Evidencia a desvalorização da fala da mulher 
negra e mestiça em detrimento do modelo 
hegemônico, do quanto são deslegitimadas, 
muitas vezes não escutadas e com isso, sentem-
se desimportantes. Por isso, pode-se pensar o 
exercício da autoria como árduo, isso acontece, 
dentre outros fatores, porque os autorizados a 
falar, histórica e socialmente, são homens e 
brancos, são eles que culturalmente se 
compreendem como capazes e são legitimados 
em suas colocações.  A diferença que ganhou 
conotação de desigualdade, criando uma espécie 
de complexo de recolhimento, de barrar-se. 
Barrar o que se pensa, sente, deseja. Somada a 
questão do gênero, da raça/etnia há ainda a 
questão da nacionalidade. A partir desses e de 
outros marcadores as pessoas são 
estigmatizadas. ―Como nos atrevemos a sair de 
nossas peles?‖ questiona Anzaldúa (2000, p. 
231), é necessária muita coragem para tal, é 
imprescindível fortalecer feminismos que incluem, 
que dão visibilidade a pluralidade.  

 
Se você não se encontra no labirinto em que 

(nós) estamos, é muito difícil lhe explicar as 
horas do dia que não possuímos. Estas horas 
que não possuímos são as horas que se 
traduzem em estratégias de sobrevivência e 
dinheiro. E quando uma dessas horas é tirada, 
isto significa não uma hora em que não iremos 
deitar e olhar para o teto, nem uma hora em que 
não conversaremos com um amigo. Para mim 
isto significa um pedaço de pão (MARAGA, 
1983, apud ANZALDÚA, 2000, p. 232).   

 
Anzaldúa (2000) compreende a escrita como 

reconciliação da pessoa consigo, do reencontro 
com o que há de negro e mestiço em nós, com o 
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que se entende feminino, o escuro, o mistério, o 
sagrado, a complexidade. A escrita como 
exercício de poder, como modo de compartilhar, 
presevar-se, descobrir-se, aproximar, para 
escrever histórias mal entendidas, ou contadas 
sempre pelo olhar estrangeiro, para escrever 
sobre seu povo, para exercitar o desimportar-se 
com o outro e o julgamento. Logo, esse tipo de 
escrita é um exercício de empoderamento, de 
saber-se si, é um desvelar-se e revelar-se; não há 
assunto desinteressante, opinião irrelevante, o 
perigo é perder-se na tentativa de universalidade 
ou na relativização. Anzaldúa convida a escrever 
em todos os momentos, nos instantes de dor, 
frustração, tristeza, de amor, de elaboração, 
denominando esse tipo de escrita de orgânica, a 
qual envolve o que há de mais pessoal, visceral 
na criação, entendendo as pessoas como 
potentes, capazes e criativas. Descolar-se das 
regras, transgredir é essencial para encontrar-se 
e para encontrar outras pessoas, assim são 
possíveis novos olhares, estes se dão através de 
experiência compartilhadas, de relações e não 
por intermédio da teoria crua. 

 
Eu digo, mulher mágica, se esvazie. Choque 

você mesma com novas formas de perceber o 
mundo, choque seus leitores da mesma 
maneira. Acabe com os ruídos dentro da cabeça 
deles. Sua pele deve ser sensível suficiente 
para o beijo mais suave e dura o bastante para 
protegê-la do desdém. Se for cuspir na cara do 
mundo, tenha certeza de estar de costas para o 
vento. Escreva sobre o que mais nos liga à vida, 
a sensação do corpo, a imagem vista, a 
expansão da psique em tranqüilidade: 
momentos de alta intensidade, seus 
movimentos, sons, pensamentos. Mesmo se 
estivermos famintas, não somos pobres de 
experiências (ANZALDÚA, 2000, p.235). 

 

Ao existir uma maior flexibilidade para a 
escrita, ou ainda, com a escolha da autora, dá-se 
a possibilidade de uma escrita autoral ou 
performativa

3
, tornando-se assim a escrita uma 

rica ferramenta para realizar conexões entre a 
vida cotidiana, afetos, desejos, dores e teorias ou 
elaborações. Essa ferramenta funciona como 
exercício de liberdade, de transgressão, e ainda, 
propicia uma compreensão mais integral das 
pessoas, dos fenômenos, favorecendo assim o 
aprendizado, a troca de experiências e o 
movimento de autorreflexão, ou ainda de 
subjetivação. Diante disso, pode-se pensar na 
estreita relação entre Psicologia, Feminismos, 
Pensamento de Mulheres Negras e Artes, com 
base nas escritas criativas e expressamente 
autorais. Toda construção é, de algum modo, 
autoral, entretanto, só adquire a força da autoria a 
_________________ 
3 

Della Pollok (1998) descreve a escrita performativa, conceito 
de origem estadunidense, como ferramenta que pretende abrir 
espaços, possibilidades, promover a liberdade da escrita no 
que diz respeito à forma e ao conteúdo; não há fórmula, 
consiste em uma construção individual e criativa. 

partir do momento que isso é evidenciado na 
própria obra. Para tanto, demandam consciência 
e atenção para si, sua história e contexto 
vivenciado. São expressões de si, extensões de 
si, de um eterno devir.  

Audre Lorde (1984) ressalta o quanto sua 
experiência de adoecimento com o câncer de 
mama repercutiu subjetivamente, despertando-lhe 
questionamentos sobre seu silêncio, o que mais 
lhe dava medo e, com isso, diversas reflexões e 
elaborações acerca de si, do grupo de mulheres 
negras. A autora relata que os pequenos silêncios 
que fizera só a haviam traído, pois, para ela, as 
mulheres compartilham da tirania do silêncio, são 
educadas a fazê-lo, a se calar diante das 
violências vividas por medo do outro, por medo 
de uma violência maior. A transformação do 
silêncio em linguagem e ação funciona como 
autorreveladores, como libertadores. ―No silêncio, 
cada uma de nós desvia o olhar de seus próprios 
medos – medo do desprezo, da censura, do 
julgamento, ou do reconhecimento, do desafio, do 
aniquilamento‖. A visibilidade de mulheres 
negras, lésbicas e/ou de terceiro mundo ainda é 
uma bandeira necessária, é preciso ocupar 
nossos espaços, territórios.  

Segundo Nise da Silveira (1994), a Psicologia 
Analítica de Jung compreende a pessoa como um 
ser integrado e reserva ao corpo um papel 
fundamental no desenvolvimento psíquico e no 
processo de individuação do sujeito. O processo 
de individuação corresponde ao desenvolvimento 
da personalidade individual, o qual ocorre a partir 
do deslocamento para um novo centro psíquico, o 
self. Esse deslocamento consiste no 
ordenamento do consciente e inconsciente em 
torno do self e a personalidade torna-se completa. 
É no confronto entre consciente e inconsciente 
que se dá uma espécie de colaboração 
propiciador do amadurecimento de componentes 
da personalidade da pessoa, resultando na 
totalidade, na inteireza. Para tal, faz-se 
necessário o desenvolvimento de potencialidades 
do sujeito, e por isso, é único para cada ser 
humano, inclusive os percursos, que não são 
lineares ou de fáceis trilhas. O desenvolvimento 
das potencialidades é impulsionado por forças 
inconscientes, entretanto, o indivíduo tem a 
possibilidade de tornar-se consciente deste 
processo de modo a influenciá-lo. 

Individuar-se não significa tornar-se perfeito, 
nem tampouco individualista. O movimento de 
individuar-se não se relaciona à perfeição, e sim, 
a completar-se, ou seja, conviver de maneira 
consciente com tendências diversas, que podem 
ser opostas e às vezes irreconciliáveis. Neste 
processo o sujeito não se torna egoísta, apenas 
realiza particularidades suas, ao contrário disso, 
durante o processo de individuação amplia-se a 
consideração para componentes coletivos da 
psique, conteúdos relativos ao inconsciente 
coletivo, o que aponta para um melhor 
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funcionamento em meio à coletividade. O 
processo de individuação apresenta-se nas 
diversas produções do inconsciente, e é retratado 
em imagens nos contos de fada, mitos, no opus 
alquímico e se manifesta de modo mais 
contundente nos sonhos, a partir do qual é 
possível acompanhar os progressos deste 
processo (SILVEIRA, 1994).  

Após seu rompimento com Freud, em 1913, 
Jung confrontou-se com figuras de sua 
imaginação e a partir disto construiu o que pode 
ser considerado o conceito central de sua teoria, 
a Individuação. Maroni (1998) destaca que com o 
cristianismo, o sujeito fragmentou-se, tornando-se 
apenas parte de si, assim, haveria então, uma 
busca pela unidade. Nos estudos sobre Tipos 
Psicológicos, evidencia-se como os indivíduos 
tornaram-se unilaterais, desenvolvendo apenas 
determinados tipos e funções, com tendência a 
gerar um processo compensatório no 
inconsciente, uma espécie de retorno do 
oprimido, chamado enantiodromia – referente ao 
movimento pendular. Na Metanóia, 
acontecimento que ocorre no meio da vida, se dá 
a inversão da direção da vida psíquica, ou ainda, 
da energia psíquica, o que torna emergente 
fantasias do inconsciente coletivo.   

Jung descreveu os processos da Individuação, 
também chamado de doença criativa, em três 
estágios (apenas como modo de elucidar o 
processo), sendo o primeiro referente à persona e 
à sombra, no qual a persona pode ser descrita 
como uma máscara social, construída e usada 
para se adequar às expectativas e normas 
sociais. O processo de individuação demanda um 
distanciamento, ou ainda, uma diferenciação 
entre a personalidade do sujeito e a máscara 
social, tendo em vista uma identificação total do 
sujeito com a persona o reduziria apenas ao 
parecer, e não ao ser. Enquanto a sombra 
relaciona-se à parcela da personalidade que é 
negada, aspectos rejeitados da personalidade 
(que incluem aspectos valorados como negativos 
e potencialidades) precisam ser assimilados, 
integrados de algum modo.   

O segundo estágio tem relação com a anima e 
o animus, estes precisam deixar de atuar como 
complexos e tornarem-se funções psicológicas. E 
o terceiro estágio seria o das fantasias 
arquetípicas, mais especificamente do velho 
sábio e da grande mãe, que em geral surgem nos 
sonhos. Faz-se necessária a desidentificação da 
personalidade consciente com as fantasias 
arquetípicas, e com a diferenciação dessas 
fantasias, é gerada condição para a 
transformação dos complexos autônomos do 
animus e anima em funções psíquicas, 
favorecendo assim, o estabelecimento de uma 
nova relação entre o complexo do ego e o 
arquétipo central da personalidade, o self, do qual 
emergirá o símbolo (MARONI, 1998). Segundo 
Von Franz: 

A experiência dessa extremidade mais 
elevada, ou centro, traz ao indivíduo um senso 
de significado e de realização, na presença do 
qual ele pode aceitar a si mesmo e encontrar 
um caminho intermediário entre os opostos 
presentes na natureza interior. Em vez de ser 
uma pessoa fragmentada, obrigada a apegar-se 
a apoios coletivos, o indivíduo torna-se um ser 
humano inteiro, autoconfiante, que já não 
precisa viver como um parasita do seu ambiente 
coletivo, mas que enriquece e fortalece esse 
mesmo ambiente com sua presença (VON 
FRANZ, 1997, p. 63). 

 
Jung (apud FARAH, 2009, p.13) destaca que 

―a individuação só pode ocorrer quando é 
percebida, quando alguém está lá e a registra; de 
outro modo, é a eterna melodia do vento no 
deserto...‖. E ainda, este processo inclui 
movimentos de busca de independência, 
unicidade, totalidade, isolamento. Ao aprofundar-
se em textos e imagens alquímicas, Jung os 
relaciona com o processo de individuação, e é 
assim que supera a antinomia, os paradoxos 
deste processo.  Com a individuação emerge uma 
nova subjetividade ―[...] em que a consciência já 
não se reconhece como autônoma, em que o ego 
perde a sua centralidade e já não se identifica 
com apenas uma função nem com um único tipo 
psicológico. Para conquistar a individuação, o 
homem tem que diferenciar as quatro funções e 
os dois tipos psicológicos, alcançando então o 
que Jung chama de fantasia ativa‖ (MARONI, 
1998, p. 54). Nesse estágio, nenhum dos tipos e 
funções é predominante, todos eles estão 
presentes, e a fantasia ativa corresponde à 
integração, união de pares opostos, como por 
exemplo, sentimento e pensamento, intuição e 
sensação, extroversão e introversão. 

 
ALGUNS ARREMATES 
 
Entende-se aqui que mais do que pensar para 

realizar escritas, escrevemos para pensar, e é 
este um exercício de elaboração, de articulação 
de ideias e de sentidos, que corrobora com o 
processo de individuação, esse processo será 
sempre feito com medo, com angústia, com dor, 
com mortes simbólicas, mas esse é o caminho, 
como aponta Audre Lorde (1984). Haraway 
(1995) expõe que, de um modo geral, não se está 
presente para si mesmo, e para o 
desenvolvimento do autoconhecimento faz-se 
necessário uma ―semiótica-material relacionando 
significados e corpos‖, gerando uma assunção 
dos sujeitos como agentes de suas próprias 
histórias. O eu de hoje, dividido e contraditório, 
que vacila, é que pode mudar a história.   

 
A topografia da subjetividade é 

multidimensional bem como, portanto, a visão. 
O eu cognoscente é parcial em todas suas 
formas, nunca acabado, completo, dado ou 
original; é sempre construído e alinhavado de 
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maneira imperfeita e, portanto, capaz de juntar-
se a outro, de ver junto sem pretender ser outro 
(HARAWAY, 1995, p. 26). 

  
Assim, evidencia-se que as escritas autorais 

favorecem subjetivações, aproximações das 
autoras e de leitoras de suas próprias 
experiências, da construção e reconstrução de 
suas histórias, apontando para um novo 
entendimento de sujeito, que considera a 
subjetividade como algo irrenunciável, 
favorecendo o processo de individuação e o 
fortalecimento desta nova concepção de pessoa, 
mais inteira, mais si mesma.  
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TEMAS LIVRES 

9 – OS 5 ELEMENTOS E SUAS CORRELAÇÕES SIMBÓLICAS 
 

Teresa KamTeng
1
 

 
 
Resumo 
Os cinco elementos, também conhecidos como a teoria dos cinco movimentos estão presentes na filosofia, 
na medicina tradicional e em todas as artes chinesas. Fogo, terra, metal, água e madeira, representam as 
cinco forças ou formas de energia pelas quais a natureza se expressa. Este trabalho apresenta um recorte 
da monografia intitulada ―Correlações Simbólicas da Astrologia Chinesa‖, do curso de especialização em 
Mitologia Criativa, Contos de Fadas e Psicologia Analítica (UNIP-S.P), orientado e supervisionado pela 
professora pós-doutora Patrícia Pinna Bernardo. Apresenta os cinco elementos da astrologia chinesa, a sua 
simbologia e a sua correlação com os arquétipos encontrados em outras mitologias, especialmente a grega 
e africana, com o objetivo de trazer um novo olhar e novas perspectivas para a sua interpretação. Método: a 
partir da data de nascimento e por meio de tabelas de correspondências da astrologia chinesa poderá se 
identificar os signos animais, os elementos, a simbologia e os deuses correspondentes presentes na carta 
natal. Com base nestes dados, atividades como mandalas, totem e talismã pessoal foram propostos para 
exercitar o autoconhecimento. O resultado desta prática promove a autodescoberta, a reflexão interna, um 
maior entendimento de si e do outro e a melhoria dos relacionamentos internos e externos.  
 
Palavras-chave:  Cinco Elementos. Simbologia. Arquétipos. 

 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho correlaciona a teoria dos cinco 
elementos da astrologia chinesa e a sua 
simbologia com arquétipos encontrados em 
outras mitologias, em especial a grega e a 
africana. Trata-se de um recorte do trabalho de 
conclusão do curso de especialização em 
Mitologia Criativa, Contos de Fadas e Psicologia 
Analítica (UNIP-SP, 2015), intitulado ―Correlações 
Simbólicas da Astrologia Chinesa‖, orientado e 
supervisionado pela professora pós-doutora 
Patrícia Pinna Bernardo. 

O objetivo deste estudo é trazer um novo olhar 
e novas possibilidades para o entendimento da 
Astrologia Chinesa por meio da amplificação  

 

 
dos símbolos e arquétipos presentes nos cinco 
elementos. De acordo com Edde (1991), os 
símbolos possuem um caráter prático e para 
melhor compreendê-los é preciso ampliá-lo, 
ultrapassando o sentido restritivo de seu 
significado. 

Como método foi proposto o desafio de 
descobrir os elementos presentes na carta natal 
do leitor interessado em atrair as forças dos 
elementos, dos deuses e dos orixás, juntos ou 
separados, para promover o equilíbrio interior, 
trazer maior assertividade em suas atividades e 
conhecer-se melhor, possibilitando desta forma, 
se autoconhecer e melhorar os seus 
relacionamentos.  
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Os deuses, assim como os cinco elementos e 
os signos animais, são energias que estão dentro 
de nós que muitas vezes desconhecemos e por 
isso mesmo, não lhes damos a devida atenção. 
Porém, uma vez consciente disso, podemos 
acessá-los e convidá-los a fazer parte das nossas 
vidas para nos auxiliar naquilo que for preciso e 
ser mais assertivo com os nossos propósitos 
(WOOLGER & WOOLGER, 2000). 

 
2. OS MITOS 

Os mitos são as narrativas de deuses e heróis 
de todos os tempos, presentes em todas as 
culturas que chegam a nós, às vezes de forma 
muito fantasiosa, mas que, de certa forma, 
―falam‖ conosco e nos dizem respeito. Segundo 
Salis (2003, p.13): ―Na antiguidade (...) os mitos 
eram considerados a linguagem que os deuses 
utilizavam para ensinar a nós, pobres mortais, a 
arte de viver, amar e nos aproximar deles.‖ Ainda 
de acordo com este autor, os deuses se 
comunicam de forma indireta e ambígua conosco, 
mas abrem as portas e nos convidam a entrar e 
participar deste mundo mágico e cheio de 
possibilidades para a nossa vida (SALIS, 2003). 
Os mitos, os símbolos e as imagens simbólicas 
dos deuses estão presentes na nossa vida, na 
nossa imaginação, nos sonhos, nos contos... Eles 
viabilizam a nossa reconexão com o sagrado e o 
encontro com a nossa alma (BOLEN, 1990). 

 
3. A ASTROLOGIA CHINESA 

A astrologia chinesa baseia-se no calendário 
lunar. O ciclo completo leva sessenta anos, 
formado por 5 ciclos de 12 anos. Cada ano é 
regido por um signo animal, que exerce influência 
nas pessoas nascidas naquele ano.   O ano lunar 
é dividido em doze meses de 29 dias e meio e o 
mês lunar inicia-se no dia da lua nova. Por isso o 
ano novo chinês começa sempre em um dia 
diferente a cada ano (LAU, 1987). 

Sharp (2003, p.9) define a astrologia chinesa 
como: 

 
... um sistema altamente poético de interpretar 

tanto a natureza humana quanto os eventos 
atuais. Ela não é de maneira alguma dogmática 
ou rígida; ela aponta as características básicas 
e os elementos que definem nossas 
personalidades e comportamento (...). Ela 
também nos possibilita conhecer nossas 
fraquezas de uma forma não critica e maximizar 
nossos pontos fortes, enquanto nos mostra com 
quem podemos nos dar melhor e nos ensina a 
viver e trabalhar com os outros.  

 
 

4. OS CINCO ELEMENTOS, ENERGIAS OU 

MOVIMENTOS 

Os Cinco Elementos, não são e nem devem 
ser entendidos como substâncias físicas; elas são 
energias: ―forças que se movem interna e 
externamente, sobem e descem, circulam.‖ O seu 

estudo ―forma a base de um dos mais famosos 
sistemas de toda a sabedoria chinesa, datada há 
pelo menos três séculos‖ (CHUEN, 1998.p.32). 
Também conhecida como a Teoria dos Cinco 
Movimentos, ela está presente na filosofia, na 
medicina tradicional e nas artes chinesas. Fogo, 
Terra, Metal, Água e Madeira, representam as 
cinco forças ou formas de energia pelas quais a 
natureza se expressa (CRAWFORD & 
KENNEDY, 1995). 

 
Através da lei de correspondência, os antigos 

chineses estabeleceram paralelos entre os 
Cinco Movimentos e toda a natureza, 
começando por cinco direções (leste, oeste, 
norte, sul e centro), referências importantes para 
a observação da terra e do céu. A Madeira, o 
Fogo, a Terra, o Metal e a Água ganharam 
correspondência com cores, sabores, aromas, 
órgãos, partes do corpo, emoções, horas do dia, 
alimentos, notas musicais, atividades, 
comportamentos, etc. (DINES, 2003, p.29). 

 

Os cinco elementos estão intrinsecamente 
relacionados com a energia vital, que os chineses 
chamam de ch‟i e o equilíbrio de yin e yang. O 
desequilíbrio dessas energias ―pode causar todo 
tipo de irregularidades: doenças, desordens na 
personalidade e disfunção psicológica‖. Por outro 
lado, o reequilíbrio dessas energias promove a 
cura (CRAWFORD & KENNEDY, 1995, p. 56).  

As cinco energias estão em constante 
movimento e formam dois ciclos: O ciclo criativo 
traz estímulo e favorecimento, sua progressão é 
natural, cada energia gera ou nutre a outra, 
semelhante à relação entre os pais e os filhos. O 
ciclo controle traz o controle e a destruição, as 
―energias controlam a intensidade e a influência 
umas das outras‖ (CHUEN, 1998, p.34). 

Assim, de acordo com Dines, temos os 
seguintes ciclos: 

 
Criação – a madeira é o combustível que 

produz o fogo, as cinzas do fogo geram a terra, 
a terra cria o metal através da combinação de 
seus componentes, o metal vitaliza a água com 
minerais, a água alimenta a madeira.  
Controle – a madeira tira os nutrientes da terra 

e a encobre, a terra represa a água e a absorve, 
a água extingue o fogo, o fogo queima o metal e 
o derrete, o metal corta a madeira (DINES, 
2003, p.32). 

 
Desta forma, temos: 
 

Quadro1: ciclo dos elementos  

O 
Elemento 

É reforçado 
por  

É nutrido 
por 

É desgas-
tado por 

É contro-
lado por 

Metal Metal Terra Água Fogo 

Água  Água Metal Madeira Terra 

Madeira Madeira Água Fogo Metal 

Fogo Fogo Madeira Terra Água 

Terra Terra Fogo Metal Madeira 

Fonte: (DINES, 2003). 
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Imagem 01 – Teoria dos cinco elementos 

 
 (DINES, 2003, p.31). 

 

Na astrologia chinesa os elementos se 
manifestam nas polaridades ativa ou passiva, 
presentes no ano de nascimento. Estudos mais 
aprofundados levam em consideração os 
elementos do mês, dia e hora de nascimento, do 
signo animal e país de nascimento. Cada 
elemento combinado com os demais irá reforçar 
ou atenuar as características da personalidade 
junto ao signo animal (CRAWFORD & KENNEDY, 
1995). 

 
4.1 - Metal 

A energia do metal é a mais densa de todas as 
formas, é a energia que condensa e coagula. ―É a 
lua-minguante, o outono do ano‖ (CHUEN, 1998, 
p.33). 

O metal corresponde: ao movimento 
convergente, ao planeta Vênus, ao clima seco, à 
cor branca, à emoção da tristeza e à virtude da 
justiça. (DINES, 2003). 

 
A personalidade Metal 

De acordo com Lau (1987), as pessoas 
influenciadas pelo elemento Metal são decididas, 
ambiciosas e combativas. Tipo de pessoas que 
perseguem os seus objetivos com determinação e 
perseverança. Uma vez decididas, dificilmente se 
deixam influenciar por outras pessoas. Podem 
parecer rígidas e autoritárias. São independentes, 
autoconfiantes e autossuficientes, apesar de 
interagir bem com outras pessoas, preferem se 
isolar e resolver sozinhos os seus problemas. No 
aspecto positivo são como o ouro, têm o poder de 
atrair a prosperidade e o sucesso financeiro. No 
aspecto negativo podem ser como a espada, 
intransigentes e destrutivos (CRAWFORD & 
KENNEDY, 1995).  

Esta personalidade lembra o arquétipo da 
deusa Ártemis: guerreira corajosa, independente 
e autossuficiente, que coloca os seus objetivos 
em primeiro lugar. Assim como a personalidade 
de Metal, a deusa Ártemis é muito precisa em 
suas ações, gosta de ficar sozinha e quando 
ofendida pode ser muito fria e cruel (BOLEN, 
1990).  

O metal e a espada também nos remetem ao 
orixá Ogum da mitologia Africana, especialmente  

nos aspectos da combatividade, independência, 
determinação, autoconfiança, autoridade e poder. 
Interessante notar que Ogum, em dois de seus 
mitos relatados por Bernardo (2009), acabou se 
afastando das pessoas e preferiu viver sozinho.  

 
4.2- Água 

―A energia da água move-se de cima para 
baixo. Esta é a fase do ciclo na qual as coisas 
alcançam seu ponto máximo de descanso e de 
concentração.‖ Representa a lua-nova, escura, 
quando ela vai iniciar a sua fase luz (CHUEN, 
1998, p. 33). 

A Água corresponde: ao movimento 
descendente, ao planeta Mercúrio, ao inverno, ao 
clima frio, à cor preta, à emoção do medo e à 
virtude da sabedoria (DINES, 2003). 

 
A personalidade Água 

As pessoas que têm a Água como elemento 
dominante são gentis, diplomáticas e 
compassivas. Possuem grande capacidade de 
comunicação e são boas ouvintes. Fluidas como 
a água, são abrangentes e adaptam-se bem às 
situações. São pessoas intuitivas e sensíveis que 
percebem os sentimentos e as emoções ao seu 
redor.  Apesar da expressão calma e passiva elas 
possuem tenacidade; com sutileza e persistência 
elas envolvem, estimulam e influenciam as 
pessoas, que acabam por fim aderindo às suas 
ideias e realizando os seus objetivos. No aspecto 
negativo, elas podem ser inconstantes, medrosas 
e muito dependentes do apoio e aprovação dos 
outros e diante de uma dificuldade podem 
escolher o caminho mais fácil (LAU, 1987).  

Esta personalidade tem semelhança com 
Oxum, orixá das águas na mitologia africana. De 
acordo com Lisanty (2008) o arquétipo de Oxum é 
movido pela emoção, busca a aprovação social e 
a sua forma de agir é gentil e suave; com sutileza 
ela sempre alcança os seus objetivos. Ligiéro 
(apud BERNARDO, 2009, p. 116), conta que em 
uma de suas histórias, Oxum ―venceu uma guerra 
sem sair de casa: demorou-se tanto em frente do 
espelho arrumando-se que, quando estava 
pronta, o inimigo já havia sido derrotado‖. 
Também podemos fazer a relação da 
personalidade água com a Iemanjá, orixá das 
águas do mar, nos aspectos: da nutrição física e 
emocional, responsabilidade com o outro e com a 
família, e o poder de manipulação para alcançar 
os seus objetivos (LISANTY, 2008). Ambas 
trazem o espelho como símbolo, e curiosamente 
no Feng Shui, arte chinesa da organização do 
espaço, o espelho é uma das formas de 
representar o elemento água no ambiente 
(ROSSBACH, 1998).  

Na mitologia Grega, relaciono a personalidade 
Água com as deusas: Deméter, Perséfone e 
Hera. De acordo com Bolen (1990), sob a 
influência do arquétipo dessas três deusas a 
pessoa, motivada pelo desejo de recompensa no 
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relacionamento, costuma ser muito receptiva e 
atenciosa com os outros.  Deméter, pela 
capacidade de ouvir e nutrir as necessidades das 
pessoas ao seu redor; Perséfone, pela intuição, 
sensibilidade e dependência; e Hera, pela 
capacidade de se ajustar ao outro, valorizando-o 
em busca de aprovação, e o poder de 
manipulação. 
 
4.3 - Madeira 

A energia do elemento Madeira é expansiva, 
semelhante ao crescimento de uma árvore; ―é a 
fase do ciclo na qual as coisas emergem e 
começam a crescer. É a lua crescente, a energia 
para conceber, a energia da primavera‖ (CHUEN, 
1998, p. 33). 

A Madeira corresponde: ao movimento 
expansivo, ao planeta Júpiter, ao clima vento, à 
cor verde, à emoção da raiva e à virtude da 
bondade. (DINES, 2003). 

 
A personalidade Madeira 

As pessoas regidas pelo elemento Madeira 
são sociáveis, possuem uma natureza expansiva 
e cooperativa. Tipo de pessoas que valorizam a 
ética, a moral e o trabalho em equipe.  São 
pessoas práticas, entusiasmadas, 
empreendedoras e estrategistas, capazes de 
assumir grandes responsabilidades e resolver 
qualquer tipo de problema; possuem habilidade 
executiva e costumam ser boas administradoras. 
As pessoas Madeira são muito visuais e estão 
sempre atentas aos detalhes. No aspecto 
negativo elas podem ser impacientes e raivosas, 
principalmente quando as coisas não saem 
exatamente como ela planejou (CRAWFORD & 
KENNEDY, 1995).  

Aqui correlaciono este elemento com a deusa 
Atenas, da mitologia Grega. Atenas é a deusa 
guerreira da sabedoria e das artes. Em seu 
arquétipo encontramos pessoas orientadas para o 
intelecto e a razão, que valorizam a clareza nos 
pensamentos e os detalhes. Assim como a 
personalidade Madeira, Atenas possui visão 
estratégica e sempre encontra soluções práticas 
para si e para os outros, sem a sua ajuda e 
proteção muitos heróis gregos não teriam 
alcançado o sucesso (BOLEN, 1990).  

Para Wong (2002) o elemento madeira 
simboliza o conhecimento e é, entre outras 
formas, representado pelas árvores e pelas 
plantas naturais. Neste aspecto associo-o a 
Ossaim, orixá das folhas na mitologia africana. 
Ossaim é o detentor do conhecimento e da 
sabedoria das matas (BERNARDO, 2009).  
Quanto à personalidade, o elemento madeira 
lembra, em parte, o dinamismo e a astúcia de 
Iansã, guerreira que não tem medo de enfrentar 
os desafios, sabe o que quer e como chegar ao 
seu objetivo, demonstrando clareza nos 
pensamentos, objetividade e praticidade. Iansã 

também é expansiva e impaciente (LISANTY, 
2008). 

 
4.4 - FOGO 

A energia do elemento Fogo é projetada para 
cima, ela representa ―o padrão de energia quando 
o ciclo está no auge. É o verão do ano ou a fase 
da lua cheia, brilhante e total‖ (CHUEN, 1998, p. 
33). 

O Fogo corresponde: ao movimento 
ascendente, ao planeta Marte, ao clima calor, à 
cor vermelha, à emoção da alegria e à virtude da 
polidez (DINES, 2003). 

 
A personalidade Fogo 

As pessoas nascidas sob a influência deste 
elemento são apaixonadas, dinâmicas e lideres 
naturais. Possuem carisma, bom humor e 
capacidade para inspirar os outros. Normalmente 
costumam ser o centro das atenções. Adoram a 
ação, o movimento e as novidades. São pessoas 
otimistas e criativas, rápidas no pensar e no falar. 
Não costumam perder as oportunidades e nem se 
abalam com os fracassos. No aspecto negativo 
podem ser muito exigentes, temperamentais, 
impulsivas, sem noção do perigo e sem senso de 
autopreservação (CRAWFORD & KENNEDY, 
1995).  

Esta personalidade possui semelhanças com 
Afrodite, deusa do amor e da beleza da mitologia 
grega. Segundo Bolen (1990), a pessoa com o 
arquétipo de Afrodite é intensa, criativa e movida 
pela paixão; o seu carisma e magnetismo pessoal 
atraem e fascinam as pessoas ao seu redor. Ela é 
uma deusa de muitos amores e amantes; assim 
também é a personalidade da energia do fogo: 
logo que termina uma coisa já se interessa por 
outra. Quanto ao aspecto transformador e criativo 
do fogo este, pode ser relacionado à Hefesto, 
―deus do fogo criativo e também um ferreiro 
divino‖, marido de Afrodite (MELLADO, 2012, p. 
68). 

Na mitologia africana, as pessoas regidas pelo 
elemento fogo lembram as características de 
Iansã ou Oyá, orixá dos ventos e da tempestade. 
Segundo Lisanty (2008, p.54) as pessoas regidas 
por Iansã são expansivas, bonitas e sensuais, 
―possuem mais paixão que reflexão‖, elas não 
têm medo de se arriscar, enfrentam com coragem 
os desafios e ―pagam o preço‖. Gostam de 
rapidez e agilidade, tendem ao imediatismo e os 
seus relacionamentos não costumam ser 
duráveis. 

 
4.5 - Terra 

A energia do elemento Terra ―move-se 
horizontalmente em volta do próprio eixo, 
afetando o período de mudança entre cada 
estação (...). É a lua antes dela ficar minguante – 
grande dourada cheia‖ (CHUEN, 1998, p. 33). 

A Terra corresponde: ao movimento rotativo, 
ao planeta Saturno, à transição entre as 
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estações, ao clima úmido, à cor amarela, à 
emoção da preocupação e à virtude da 
sinceridade (DINES, 2003). 

 
A personalidade Terra 

As pessoas que estão sob a influência do 
elemento Terra são centradas, seguras, 
conservadoras, ponderadas e eficientes. Gostam 
das coisas simples, práticas e funcionais. São 
pessoas metódicas, realistas e prudentes gostam 
de fazer uma coisa de cada vez. Possuem grande 
capacidade para o planejamento e a organização; 
e assim como as pessoas de Madeira, são boas 
administradoras. Tipo de pessoa que 
normalmente realiza o que se propõe a fazer. 
Esta personalidade apesar de ser sensível e 
receptiva às necessidades dos outros, detesta o 
sentimentalismo; para ela é mais fácil ajudar o 
outro do que receber ajuda. No aspecto negativo 
podem ser muito teimosas, preocupadas, 
resistente às mudanças, lentas, desprovidas do 
espírito de aventura e falta de imaginação 
(CRAWFORD & KENNEDY, 1995). 

A personalidade do elemento Terra nos 
remete à Héstia, a deusa Grega do fogo sagrado, 
presente em todos os lares. De acordo com Bolen 
(1990), sob a influência do arquétipo desta deusa, 
a pessoa normalmente é pacífica, calma, 
tradicional, perseverante e segura de si. Tipo de 
pessoa compreensiva, que não se envolve 
emocionalmente. No trabalho é metódica e 
paciente, espera o momento certo para agir. Para 
Crawford e Kennedy (1995, p.71), o elemento 
Terra no aspecto positivo ―é o somatório de todas 
as coisas e provê a estabilidade da qual tudo 
obtém crescimento e vida.‖ Assim também é a 
energia de Héstia, que combinada com a energia 
de outras deusas, equilibra e beneficia 
positivamente a personalidade (BOLEN, 1990). 

Na mitologia africana, encontramos algumas 
semelhanças desta personalidade com Oxalá, 
orixá que ―rege as energias de toda criação‖, na 
qualidade de Oxalufã, o velho e Nanã, a anciã. As 
características destes orixás que correspondem à 
personalidade da Terra são: calma, reserva, 
retidão, força interior, simplicidade, organização, 
equilíbrio e teimosia. Há ainda, Oxóssi orixá da 
terra, grande caçador que rege os domínios da 
mata com sua ―energia provedora, equilibradora e 
criativa‖. Ele representa o arquétipo de pessoas 
reservadas, práticas, francas, com ―grande 
capacidade de concentração‖ e autocontrole; que 
sabem falar e agir no momento certo. Apesar de 
serem provedoras, elas não se prendem a 
vínculos.  Mas, diferentemente da personalidade 
Terra, que são um pouco lentas, elas são bem 
ágeis e joviais (LISANTY, 2008, p.30). 

Abaixo, uma tabela com as várias 
correspondências dos Cinco Elementos 
acrescidos das correlações feitas com os Deuses 
Gregos e os Orixás: 

 

Quadro2: Correspondência dos Cinco Elementos 
 Metal Água Ma-

deira 
Fogo Terra 

Movi-
mento 

Conver-
gente 

Descen-
dente 

Expan-
sivo 

Ascendente Rotativo 
no seu 

eixo 

Plane-
ta 

Vênus Mercúrio Júpiter Marte Saturno 

Esta-
ção 

Outono Inverno Prima-
vera 

Verão Entre as 
estações 

Dire-
ção 

Oeste Norte Leste Sul Centro 

Clima Seco Frio Vento Calor Umidade 

Cor Branco, 
tons 

metáli-
cos 

Preto, 
azul 

escuro 

Verde, 
azul 
claro 

Vermelho Amarelo, 
tons de 

terra 

Forma Redon-
da, 

circular 

Ondula-
da 

assimé-
trica 

Retân-
gular 

Listrada 

Triângular 
pirâmidal 

Quadrada 

Objeto Metal Água, 
vidro, 

espelho 

Madeira, 
plantas 

Fogo, vela, 
luminária 

Terra, 
Cerâmica, 

Argila 

Emoção Tristeza 
melanco-

lia 

Medo Raiva, 
cólera 

Alegria Preocupa-
ção 

Órgão Pulmão Rins Fígado Coração Baço 

Condi-
ção 

Inibir Retrair Desper-
tar 

Estimular Aprumar 

Som Choro Gemido Grito Riso Cantoria 

Virtude Justiça Sabedo-
ria 

Bonda-
de 

Polidez Sincerida-
de 

Sabor Picante Salgado Ácido Amargo Doce 

Deuses 
Gregos 

Ártemis Deméter, 
Hera e 

Perséfone 

Atenas Afrodite e 
Hefesto 

Héstia 

Orixás Ogum Oxum e 
Iemanjá 

Ossaim 
e Iansã 

Iansã Oxalufã, 
Nanã e 
Oxóssi 

Fonte: (CHUEN, 1998; DINES, 2003; ROSSBACH, 1998). 

 
5. ATIVIDADES PARA O AUTOCONHE-

CIMENTO 

As atividades aqui propostas objetivam a 
aplicação prática dos símbolos e arquétipos 
estudados neste trabalho, como forma de se 
redescobrir e se autoconhecer. Comece 
preenchendo a sua carta natal e a carta natal de 
elementos com o auxílio das tabelas que estão no 
anexo. 

 
5.1- Descubra os seus signos animais e os 

elementos que estão presentes na sua data de 

nascimento. 

 
Quadro 3: Carta natal para ser preenchida 

 Elemento Signo Animal Elemento 
fixo do signo 

Ano    

Mês    

Hora    

Fonte: Autora 
 

O Animal do Ano mostra as características 
pessoais e o modo de se expressar. Representa 
como os outros nos vêem (LAU, 1987). Veja no 
Quadro 6. 

O Animal  do  Mês   mostra  a  nossa  relação  
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com os outros de uma forma mais sincera. 
Representa o nosso animal interior (LAU, 1987). 
Veja no Quadro 7. 

O Animal da Hora mostra a nossa verdadeira 
natureza que nem sempre é revelada para o 
mundo. Representa o nosso animal oculto, na 
astrologia ocidental ele seria o equivalente ao 
nosso ascendente (LAU, 1987). Veja no Quadro 
7. 

Há também o animal do dia, cujo cálculo é 
bastante complexo e porisso será deixado para 
uma próxima oportunidade. 

 
5.2- Com os Quadros 6 e 7, descubra o 

elemento que domina a sua carta natal: 

 
Quadro 4: carta natal dos elementos para ser preenchida 

Elemento do ano de nascimento 
(Quadro 6) 

 

Elemento do signo animal (Quadro 5 )  

Elemento da hora de nascimento 
(Quadro 7) 

 

Elemento do mês de nascimento 
(Quadro 7) 

 

Elemento do país de nascimento 
(Quadro 8) 

 

Fonte: Autora 
 

5.3- Equilibre os seus elementos: Verifique a 

sua tabela de elementos, veja o quanto de cada 

elemento: metal, água, madeira, fogo e terra você 

tem. 

 Se você tem um pouco de cada 

um dos 5 elementos, parabéns! Você é 

uma pessoa considerada afortunada 

pelos chineses!  

 Se há a falta de um ou mais 

elementos, equilibre usando o próprio 

elemento (que está faltando) ou aquele 

que nutre ele (Veja Quadro 1 e Quadro2).  

 Se há excesso de elemento, 

equilibre usando o elemento que o 

desgasta ou aquele que o controla (Veja 

Quadro 1 e Quadro 2 ). 

 

OBS: Para usar a simbologia de um elemento, 
você deve ver a tabela 2 dos Cinco Elementos e 
suas Correlações. 

 
5.4- Com base na sua carta natal de 

elementos (Quadro 4) e na correspondência 

dos cinco elementos (Quadro 2 ) você pode 

fazer as seguintes mandalas: 

 

 Mandala dos 5 elementos. 

 Mandala dos elementos pessoais. 

 Mandala que ajuda a equilibrar os 

meus elementos. 

 Mandala que reforça os 

elementos que estou precisando usar 

neste momento. 

A confecção de mandalas é uma atividade ―de 
conexão com a totalidade psíquica, facilitando 
uma maior integração de aspectos conscientes e 
inconscientes‖ (JUNG apud BERNARDO, 2008, 
p.15).  

 
5.5- Com base nos seus signos animais que 

compõem a sua data de nascimento você pode 

fazer um ―totem‖ ou um ―talismã‖ pessoal para 

extrair a força desses animais. 

Na mitologia indígena o uso do animal de 
poder é uma ferramenta que proporciona o 
crescimento pessoal. De acordo com Costa 
(2013, p. 210), cada animal com a sua 
particularidade específica, tem a sua ―medicina‖ e 
cada pessoa tem o seu animal de poder. Os 
animais do zodíaco chinês, presentes na data de 
nascimento, também podem ser comparados aos 
animais de poder dos xamânicos. Na China é 
muito comum usar um pingente com o signo 
animal ou tê-lo em forma de objeto de decoração 
do ambiente para trazer sorte ao seu portador 
(TOO,1998). 

 
6. Resultado 

Como resultado, trago o relato da minha 
experiência pessoal ao finalizar o curso de 
Mitologia Criativa ea sugestão de uma caixa para 
promover estas atividades. 

Na minha jornada rumo à finalização de mais 
um ciclo, o meu signo lunar de Coelho estava em 
seu aspecto negativo: lento, indeciso, imaginativo 
demais. Eu caminhava por uma ideia, por outra... 
e não me definia, aliás nem sabia se devia ou não 
fazer esta pesquisa. Enquanto estava assim, a 
Iemanjá apossou-se de mim e fiquei tão ocupada 
e preocupada com outras coisas que não sobrava 
tempo para me dedicar às minhas prioridades.  

Havia também um agravante: o excesso de 
elemento Água na minha carta natal. Assim, eu 
estava muito “fluida”, me “liquefazendo” para tudo 
quanto é lado, sem saber o que fazer como uma 
Perséfone perdida de sua mãe; e dengosa, feito 
uma Oxum. Estava me sentindo no meu “inverno” 
pessoal, mas chegou um determinado momento 
em que finalmente extrapolei o “ponto máximo de 
descanso” da escuridão da minha “lua nova” e 
caminhei lentamente para a “fase luz”. 

Coloquei em prática a sabedoria dos Cinco 
Movimentos: 

Para desgastar o excesso de Água, usei a 
energia da Madeira e então a Deusa Atenas, da 
sabedoria e da estratégia, apareceu e clareou a 
minha mente, trouxe-me soluções práticas, e me 
ajudou a focar e traçar os objetivos para esta 
pesquisa. 

Precisei usar a energia do elemento Terra, que 
controla o excesso de Água; ela me deu a 
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estabilidade necessária. E assim, com o apoio de 
Héstia, o planejamento e a organização da 
pesquisa foi tranquila, apesar de Cronos insistir 
que o tempo estava se esgotando, eu pude 
desenvolver esta pesquisa no tempo de Kairós, 
pois Afrodite estava presente com a energia do 
Fogo, e fazia com que me apaixonasse por aquilo 
que estava pesquisando e escrevendo.  

Ah! A energia do Metal também foi usada, na 
forma da espada de Ogum, para cortar todos os 
excessos! Na companhia de Ártemis a prioridade 
máxima foi estabelecida; e com determinação 
persegui meu objetivo até o fim! 

E assim, por meio das atividades propostas e 
contando a minha jornada neste trabalho, 
demonstro que é possível fazer as correlações 
simbólicas da astrologia chinesa com outras 
mitologias; pois, ―As imagens simbólicas dos 
arquétipos enriquecem e ampliam a nossa 
consciência; elas refletem diferentes aspectos do 
si mesmo, e o seu conhecimento permite (...) 
compreender e desvendar seus próprios 
sentimentos e recuperar seu Eu‖ (BOLEN, 1990, 
p.9). 

Desta forma, esta prática pode promover a 
autodescoberta, a reflexão interna, um maior 
entendimento de si e do outro e a melhoria dos 
relacionamentos internos e externos. 

Seguem asimagens da sugestão para a caixa 
de atividades dos cinco elementos: 

 
Imagens 01 e 02 – caixa de atividades dos cinco 

elementos e seu conteúdo 

 
 

 
Fonte: (TENG, 2015). 

 
 

Conclusão 
Devido a diversidade de simbologias e a 

riqueza dos arquétipos encontrados, percebeu-se  

que a correlação entre os Deuses Gregos, os 
Orixás e os Cinco Elementos da Astrologia 
Chinesa foi possível sobre determinados 
aspectos encontrados em seus arquétipos; uns 
com uma proximidade maior e outros mais 
restritos a uma simbologia específica. 

Entretanto, o que temos aqui é apenas um 
breve ensaio, uma ideia para despertar a vontade 
e desejar mais e mais. A astrologia chinesa, como 
tudo o que é chinês, é simbólica e muito 
complexa (EDDE, 1991). Muito ainda há para se 
estudar, correlacionar, pesquisar, desenvolver e 
aprofundar.  
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ANEXOS: 

Quadro 5 – Os Signos Animais e suas correspondências (CRAWFORD & KENNEDY, 1995; LAU, 1998). 

Signo Elem.fixo características  principais 

Rato Água + sociável, econômico, meticuloso, oportunista, ambicioso, afetivo, 
sincero, prático e trabalhador. 

Boi Água - trabalhador, perseverante, paciente, metódico, capaz, prático, 
consciencioso, confiável e gentil. 

Tigre Madeira + corajoso, ativo, seguro de si, determinado, carismático, realizador, 
sensível, protetor e generoso. 

Coelho Madeira - calmo, discreto, pacífico, sensível, organizado, sociável, intuitivo, 
refinado, expressivo e hospitaleiro. 

Dragão Madeira + virtuoso, extravagante, imprevisível, original, dinâmico, carismático, 
idealista, perfeccionista e entusiasmado. 

Serpente Fogo - prudente, calculista, sábio, filosófico, perceptivo, hábil, organizado, 
distinto, elegante e sensual. 

Cavalo Fogo + aventureiro, independente, alegre, esforçado, perspicaz, 
empreendedor, versátil, sincero e generoso. 

Cabra Fogo - Romântico,artístico, sensível, engenhoso, caprichoso, confiante, 
adaptável, elegante e gentil. 

Macaco Metal + habilidoso, flexível, pragmático, audacioso, independente astuto, 
sociável, sensível, generoso e espirituoso. 

Galo Metal - combativo, corajoso, esforçado, talentoso, divertido, popular, 
dedicado, perspicaz, sincero e extravagante. 

Cachorro Metal + devotado, constante, leal, sincero, corajoso, tolerante, idealista, 
sensível, justo, compreensivo e honrado. 

Porco Água - pacífico, materialista, bem humorado, sensível, atencioso, simples, 
corajoso, sensual, determinado e generoso. 

OBS: Corrija o horário de nascimento caso tenha nascido no horário de verão. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_chin%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_chin%C3%AAs
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Quadro 6: Calendário Lunar Chinês Perpétuo (Fonte: WIKIPÉDIA, 2014). 

1900-1960 1960-2020 
 

Elemento 

 

Signo 

Início Fim Início Fim   

1900 Jan 31 1901 Fev 18 1960 Jan 28 1961 Fev 14 金 Metal 鼠 Rato 

1901 Fev 19 1902 Fev 07 1961 Fev 15 1962 Fev 04 金 Metal 牛 Boi 

1902 Fev 08 1903 Jan 28 1962 Fev 05 1963 Jan 24 水 Água 虎 Tigre 

1903 Jan 29 1904 Fev 15 1963 Jan 25 1964 Fev 12 水 Água 兔 Coelho 

1904 Fev 16 1905 Fev 03 1964 Fev 13 1965 Fev 01 木 Madeira 龍 Dragão 

1905 Fev 04 1906 Jan 24 1965 Fev 02 1966 Jan 20 木 Madeira 蛇 Serpente 

1906 Jan 25 1907 Fev 12 1966 Jan 21 1967 Fev 08 火 Fogo 馬 Cavalo 

1907 Fev 13 1908 Fev 01 1967 Fev 09 1968 Jan 29 火 Fogo 羊 Cabra 

1908 Fev 02 1909 Jan 21 1968 Jan 30 1969 Fev 16 土 Terra 猴 Macaco 

1909 Jan 22 1910 Fev 09 1969 Fev 17 1970 Fev 05 土 Terra 雞 Galo 

1910 Fev 10 1911 Jan 29 1970 Fev 06 1971 Jan 26 金 Metal 狗 Cão 

1911 Jan 30 1912 Fev 17 1971 Jan 27 1972 Fev 14 金 Metal 豬 Porco 

1912 Fev 18 1913 Fev 05 1972 Fev 15 1973 Fev 02 水 Água 鼠 Rato 

1913 Fev 06 1914 Jan 25 1973 Fev 03 1974 Jan 22 水 Água 牛 Boi 

1914 Jan 26 1915 Fev 13 1974 Jan 23 1975 Fev 10 木 Madeira 虎 Tigre 

1915 Fev 14 1916 Fev 02 1975 Fev 11 1976 Jan 30 木 Madeira 兔 Coelho 

1916 Fev 03 1917 Jan 22 1976 Jan 31 1977 Fev 17 火 Fogo 龍 Dragão 

1917 Jan 23 1918 Fev 10 1977 Fev 18 1978 Fev 06 火 Fogo 蛇 Serpente 

1918 Fev 11 1919 Jan 31 1978 Fev 07 1979 Jan 27 土 Terra 馬 Cavalo 

1919 Fev 01 1920 Fev 19 1979 Jan 28 1980 Fev 15 土 Terra 羊 Cabra 

1920 Fev 20 1921 Fev 07 1980 Fev 16 1981 Fev 04 金 Metal 猴 Macaco 

1921 Fev 08 1922 Jan 27 1981 Fev 05 1982 Jan 24 金 Metal 雞 Galo 

1922 Jan 28 1923 Fev 15 1982 Jan 25 1983 Fev 12 水 Água 狗 Cão 

1923 Fev 16 1924 Fev 04 1983 Fev 13 1984 Fev 01 水 Água 豬 Porco 

1924 Fev 05 1925 Jan 24 1984 Fev 02 1985 Fev 19 木 Madeira 鼠 Rato 

1925 Jan 25 1926 Fev 12 1985 Fev 20 1986 Fev 08 木 Madeira 牛 Boi 

1926 Fev 13 1927 Fev 01 1986 Fev 09 1987 Jan 28 火 Fogo 虎 Tigre 

1927 Fev 02 1928 Jan 22 1987 Jan 29 1988 Fev 16 火 Fogo 兔 Coelho 

1928 Jan 23 1929 Fev 09 1988 Fev 17 1989 Fev 05 土 Terra 龍 Dragão 

1929 Fev 10 1930 Jan 29 1989 Fev 06 1990 Jan 26 土 Terra 蛇 Serpente 

1930 Jan 30 1931 Fev 16 1990 Jan 27 1991 Fev 14 金 Metal 馬 Cavalo 

1931 Fev 17 1932 Fev 05 1991 Fev 15 1992 Fev 03 金 Metal 羊 Cabra 

1932 Fev 06 1933 Jan 25 1992 Fev 04 1993 Jan 22 水 Água 猴 Macaco 

1933 Jan 26 1934 Fev 13 1993 Jan 23 1994 Fev 09 水 Água 雞 Galo 

1934 Fev 14 1935 Fev 03 1994 Fev 10 1995 Jan 30 木 Madeira 狗 Cão 

1935 Fev 04 1936 Jan 23 1995 Jan 31 1996 Fev 18 木 Madeira 豬 Porco 

1936 Jan 24 1937 Fev 10 1996 Fev 19 1997 Fev 06 火 Fogo 鼠 Rato 

1937 Fev 11 1938 Jan 30 1997 Fev 07 1998 Jan 27 火 Fogo 牛 Boi 

1938 Jan 31 1939 Fev 18 1998 Jan 28 1999 Fev 15 土 Terra 虎 Tigre 

1939 Fev 19 1940 Fev 07 1999 Fev 16 2000 Fev 04 土 Terra 兔 Coelho 

1940 Fev 08 1941 Jan 26 2000 Fev 05 2001 Jan 23 金 Metal 龍 Dragão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rato_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boi_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tigre_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coelho_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Drag�o_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serpente_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabra_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macaco_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galo_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/C�o_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porco_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rato_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boi_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tigre_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coelho_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Drag�o_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serpente_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabra_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macaco_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galo_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/C�o_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porco_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rato_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boi_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tigre_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coelho_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Drag�o_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serpente_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabra_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macaco_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galo_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/C�o_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porco_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rato_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boi_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tigre_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coelho_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Drag�o_(zod�aco)
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1941 Jan 27 1942 Fev 14 2001 Jan 24 2002 Fev 11 金 Metal 蛇 Serpente 

1942 Fev 15 1943 Fev 04 2002 Fev 12 2003 Jan 31 水 Água 馬 Cavalo 

1943 Fev 05 1944 Jan 24 2003 Fev 01 2004 Jan 21 水 Água 羊 Cabra 

1944 Jan 25 1945 Fev 12 2004 Jan 22 2005 Fev 8 木 Madeira 猴 Macaco 

1945 Fev 13 1946 Fev 01 2005 Fev 9 2006 Jan 28 木 Madeira 雞 Galo 

1946 Fev 02 1947 Jan 21 2006 Jan 29 2007 Fev 17 火 Fogo 狗 Cão 

1947 Jan 22 1948 Fev 09 2007 Fev 18 2008 Fev 6 火 Fogo 豬 Porco 

1948 Fev 10 1949 Jan 28 2008 Fev 7 2009 Jan 25 土 Terra 鼠 Rato 

1949 Jan 29 1950 Fev 16 2009 Jan 26 2010 Fev 13 土 Terra 牛 Boi 

1950 Fev 17 1951 Fev 05 2010 Fev 14 2011 Fev 2 金 Metal 虎 Tigre 

1951 Fev 06 1952 Jan 26 2011 Fev 3 2012 Jan 22 金 Metal 兔 Coelho 

1952 Jan 27 1953 Fev 13 2012 Jan 23 2013 Fev 9 水 Água 龍 Dragão 

1953 Fev 14 1954 Fev 02 2013 Fev 10 2014 Jan 30 水 Água 蛇 Serpente 

1954 Fev 03 1955 Jan 23 2014 Jan 31 2015 Fev 18 木 Madeira 馬 Cavalo 

1955 Jan 24 1956 Fev 11 2015 Fev 19 2016 Fev 7 木 Madeira 羊 Cabra 

1956 Fev 12 1957 Jan 30 2016 Fev 8 2017 Jan 27 火 Fogo 猴 Macaco 

1957 Jan 31 1958 Fev 17 2017 Jan 28 2018 Fev 15 火 Fogo 雞 Galo 

1958 Fev 18 1959 Fev 07 2018 Fev 16 2019 Fev 4 土 Terra 狗 Cão 

1959 Fev 08 1960 Jan 27 2019 Fev 5 2020 Jan 24 土 Terra 豬 Porco 

 

Quadro 7: Elementos do mês e da hora de nascimento (CRAWFORD & KENNEDY, 1995, p.87- 88). 

Signo Mês de influência elem. do mês Hora de influência elem. da hora 

Rato Dezembro Água + 23:00 à 1:00h Água + 

Boi Janeiro Água - 1:00 às 3:00h Água - 

Tigre Fevereiro Madeira + 3:00 às 5:00h Madeira + 

Coelho Março Madeira - 5:00 às 7:00h Madeira- 

Dragão Abril Madeira + 7:00 às 9:00h Madeira + 

Serpente Maio Fogo - 9:00 às 11:00h Fogo - 

Cavalo Junho Fogo + 11:00 às 13:00h Fogo + 

Cabra Julho Fogo - 13:00 às 15:00h Fogo - 

Macaco Agosto Metal + 15:00 às 17:00h Metal + 

Galo Setembro Metal - 17:00 às 19:00h Metal - 

Cachorro Outubro Metal + 19:00 às 21:00h Metal + 

Porco Novembro Água - 21:00 às 23:00h Água - 

Obs: ―Se você nasceu depois do vigésimo dia de qualquer mês, leia o elemento indicado para o mês seguinte‖ 
(CRAWFORD & KENNEDY, 1995, p. 88). 

 
Quadro 8: Elementos do país de nascimento (CRAWFORD & KENNEDY, 1995, p. 88). 

 

 

 

 

 

 

 

País de nascimento Signo Animal Elemento 

Estados Unidos Macaco Metal + 

Inglaterra Cabra Terra - 

França Cachorro Terra + 

Canadá Coelho Fogo - 

URSS Serpente Fogo - 

China Boi Fogo - 

Israel Rato Terra + 

Hong Kong Tigre Metal - 

Brasil Cavalo Água + 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Serpente_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabra_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macaco_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galo_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/C�o_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porco_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rato_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boi_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tigre_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coelho_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Drag�o_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serpente_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabra_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macaco_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galo_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/C�o_(zod�aco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porco_(zod�aco)
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TEMAS LIVRES 

 

10 – BUQUÊS DE RESPOSTAS ESCONDIDAS: CUIDADOS TERAPÊUTICOS COM IDOSOS 
PORTADORES DE DISTÚRBIOS NEUROCOGNITIVOS 

 
Clarisse Caldas Cordeiro de Farias

1 

 

Resumo 
A Arteterapia proporciona aconchego e bem-estar em idosos cujos olhares semelham descontextualização, 
em corpos semiparalisados, linguagem verbal comprometida, deficiências auditivo-visuais que indicam 
alienação. Apesar do comprometimento neurológico o sorriso destes sujeitos pode ser promovido pela 
Arteterapia Aplicada.  Em resposta, este artigo discorre sobre a possibilidade de desbloqueio expressivo 
não verbal de um grupo de sete idosos do sexo masculino, entre 80 e 90 anos, institucionalizados, 
portadores de transtornos neurocognitivos através de encontros de Arteterapia. Concomitantemente são 
apresentadas variadas técnicas e recursos sobre as quais orientações relevantes estão listadas visando 
facilitar outros profissionais quanto à aplicação dos mesmos. Durante o período de desenvolvimento desta 
pesquisa pôde-se observar o resultado positivo do desbloqueio não verbal do grupo traduzido através do 
sorriso ou do choro, do aconchego, do bem-estar entre outras expressões não verbais. 
 
Palavras-chave: Arteterapia. Transtornos neurocognitivos. Linguagemnão verbal. 
 
 
Abstract 
Can Art therapy give comfort and a sense of well-being to those elderly whose bodies are semi paralyzed; 
whose verbal communication has been compromised; whose weakened sight and hearing have brought 
them to the brink of alienation and whose looks let on a feeling of disconnect. Can applied Art Therapy bring 
back a smile to these individuals, despite the neurological problems. In order to answer these questions, this 
paper will describe the possibility of unlocking the non-verbal expression through Art Therapy. We worked 
with a group of seven elderly men between the ages of 80 and 90, who are institutionalized due to 
neurocognitive disorders. As we present a variety of techniques and resources, we also provide guidance, so 
that other professionals can apply them. Throughout the research, we witnessed positive results in 
stimulating the non-verbal expression of the individuals in the group, through smiling, crying, solace, 
satisfaction, and many other non-verbal expressions. 
 
Keywords: Art Therapy. Neurocognitive disorders.Nonverbal language. 
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É Preciso Transcender 
 
 

Cada encontro é um reinício. 
Cada reencontro é um início. 
E mais uma vez tudo esquecido. 
Sem permissão pessoal 
Sem orientação moral 
Sob a percepção sofrida do ego 
Que foge insensível 
Sob a face do amargor 
Clamando falta de humor. 
Atônito o idoso pede compreensão 
Pela sua própria desorientação 
Desentendendo a realidade 
Esquece a ética 
Fala e age sem censura 
Não se envergonha de sua imoralidade. 
Onde está a senhorinha recatada? 
Aonde  está o altivo general? 
Cadê a vizinha tão gentil? 

Por onde anda você afinal? 
Tudo difuso está no frontal! 
Memória agora toda partida 
Confunde a mente repartida 
Mostrando as lacunas 
As ausências 
As lembranças míticas 
Assustadoras e agressivas. 
Para entender 
É preciso transcender. 
Deixar a arte 
Fluir pelos poros da criação 
Ainda bate este coração! 
Que para entender 
É preciso transcender. 

 
 

Clarisse Cordeiro 
  

 
Semeando Buquês 
 

Este artigo discorre sobre a possibilidade do 
desbloqueio expressivo não verbal de idosos 
institucionalizados portadores de transtornos 
neurocognitivos através da Arteterapia. 

Optei por uma pesquisa qualitativa, do tipo 
estudo de caso relacionado com o estágio em 
Instituição de Longa Permanência para Idosos, 
realizado com grupo de 7 dementes senis com 
idades variáveis de 80 e 90 anos, do sexo 
masculino, por 2 horas semanais durante 8 
meses. 

Constatei que os moradores desta ILPI, que 
fica em cidade na região sudeste de Minas 
Gerais, recebem excelentes serviços de higiene, 
alimentação, atendimento médico, enfermagem e 
primeiros socorros. A instituição dispõe de amplo 
salão de convivência, dormitórios e banheiros 
adequados para idosos e ampla área verde. Os 
moradores têm poucas, mas significativas 
atividades lúdicas e religiosas. 

Particularmente no grupo em estudo 
identificamos a dificuldade de verbalização 
decorrente de patologias como Alzheimer, 
Acidente Vascular Cerebral, Esclerose Múltipla e 
Doença de Parkinson. Constatamos dificuldades 
auditivo-visuais em 5 dos idosos que compõem o 
grupo e ainda, necessário se faz acrescentar que 
além de variadas dificuldades motoras 5 são 
cadeirantes. 

O conhecimento desta situação nos leva a 
fazer um recorte metodológico na abordagem do 
tratamento desses idosos institucionalizados. Isso 
nos leva ao questionamento: O sorriso do idoso, 
que através do nosso olhar transparece bem-
estar, indica a eficácia das intervenções 
arteterapêuticas? 

Os trabalhos realizados nos levam a 

estabelecer a hipótese de que apesar dos 
comprometimentos neurológicos o sorriso do 
portador de transtornos neurocognitivos pode ser 
promovido pela alegria e bem-estar gerados pela 
Arteterapia aplicada. 

Assim, nosso objetivo geral é: utilizar técnicas 
e recursos arteterapêuticos que induzam ao bem-
estar e alegria dos idosos portadores de 
transtornos neurocognitivos.  

Concomitantemente, os objetivos específicos 
são: proporcionar bem-estar; humanizar o 
tratamento desses sujeitos e torná-los mais 
receptivos à medicamentação e procedimentos; 
indicar procedimentos que favoreçam a aplicação 
de técnicas e vivências arteterapêuticas. 

Fixando meu olhar de aprendiz em Arteterapia 
me questionei: Estaria este grupo acrescentando 
vida ou desalento às suas idades cronológicas? 

O meu desafio neste estágio ficou claro: testar 
recursos arteterapêuticos que comprovem que há 
expressões artísticas em cada um desses 
sujeitos. Comprovar que estas expressões não 
verbais refletem seus sentimentos 
independentemente dos distúrbios progressivos 
irreversíveis a que estão acometidos. 

Corajosamente questionei a Arteterapia: Como 
abrir caminhos de esperança e vitalidade para 
estes sujeitos que têm a vida senil como prova? 
Diante das fragilidades emocionais, deficiências 
físicas e comprometimentos neurológicos 
somados à ausência de linguagem verbal e não 
verbal, poderiam as linguagens expressivas como 
a colagem, a pintura ou a música intervirem 
positivamente? 

Futura arteterapeuta senti um palpitar 
angustiante, docemente sustentado por um buquê 
de respostas escondidas! 

Estimulada, pude observar a clientela 
institucionalizada com mais nitidez. 
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Onde está a senhorinha recatada? 
Aonde encontro o altivo general? 

Cadê a vizinha tão educada? 
Por onde anda você afinal? 

 
Concluí que a privação sensorial os deixa 

distantes de si mesmos, de suas próprias 
personalidades, mas a Arteterapia leva à 
estimulação cognitiva, pois a arte, além da alegria 
e bem-estar, estimula os sentidos. 

Importante ressaltar que o aumento da 
população de idosos é um evento mundial. O 
IBGE projeta para 2050 que um quinto da 
população será de idosos. O número de pessoas 
com 100 anos de idade aumentará 15 vezes, 
alcançando 2,2 milhões. As demandas para o 
atendimento e acompanhamento integral do idoso 
aumentarão.  Portanto, torna-se cada vez mais 
relevante a assistência terapêutica em diversas 
áreas, especialmente a Arteterapia, porque 
favorece a inter-relação multidimensional entre 
saúde física e mental; eficácia cognitiva e 
competência social; inclusão social, apoio familiar 
e independência financeira que são aspectos 
relevantes para se alcançar um envelhecimento 
saudável, levando em consideração, 
naturalmente, as questões particulares de cada 
sujeito. 

Dentro desse quadro de aumento da 
população de idosos, observa-se, também, o 
aumento dos idosos portadores de demência, o 
que requer tratamentos específicos como 
tentativa de reversão de alguns casos. Nesse 
sentido, a Arteterapia pode ser uma ferramenta 
adequada por trabalhar conteúdos internos de 
forma não verbal. 

A Arteterapia é uma forma de terapia que 
adota qualquer veículo proveniente da arte que 
favoreça a interface expressiva do subconsciente 
para o consciente. Assim, devo esclarecer que o 
vocábulo arte, no caso da Arteterapia, não 
valoriza as características estéticas do que está 
sendo elaborado. 

 
 

Buquê de Respostas I: Memórias com Aromas 
e Sorrisos 

 
Foi no sexto encontro que comecei a perceber 

que os idosos aguardavam pela ―visita‖ semanal 
da Arteterapia; aconteceu quando me aproximei 
para convidá-los para iniciar a sessão. Ao 
ouvirem a minha voz e serem trazidos pelas 
cuidadoras até o salão, que para nós funcionava 
como sala multimeios, traziam em seus olhares 
distanciados uma expressão que li comouma 
certa descontração. Não havia estranhamentos. 
Era como se eles me dissessem pela 
comunicação não verbal ―Já estivemos neste 
lugar para viver alguma experiência que nos 
aconchegou‖. E os idosos manifestavam isso com 
um sorriso de encantamento. 

Ao finalizar o relaxamento com o grupo à 
mesa em forma de U, me aproximei de cada um 
fazendo a mesma pergunta: Como vai você? 
Bem? 

Alguns permaneceram silenciosos. Outros 
balbuciavam frases incompreensíveis. Ouvi, no 
entanto, pela primeira vez, três respostas que 
formaram meu primeiro buquê de respostas 
escondidas. A maioria delas aparentemente 
desconexas. Todas, no entanto, indicaram que o 
toque da Arteterapia tinha sido sentido: 
 
 - Você voltou da viagem? 
 - Minhas dores voltaram. Agora foram 
embora. 
 - Vai ter mais? 
 

A primeira resposta veio ao encontro à 
expectativa que aquele idoso viveu depois de ter 
esperado por aquele momento traduzido 
semanticamente como viagem. 

A segunda confirmou que através do 
relaxamento houve o alívio das dores, 
provavelmente emocionais. 

A terceira soou como uma devolução. Ao invés 
de resposta um questionamento: - Vai ter mais? 
Indicando que o processo de vínculo com a 
arteterapeuta e especialmente com o 
desabrochar pela arte para o mundo interior 
solicitava aprofundamento: - Quero mais! 

O mais importante: O silêncio foi interrompido 
mais uma vez. 

Neste encontro recitei a poesia ―Isto ou 
Aquilo‖, de Cecília Meireles. Mostrei fotos de 
vários conjuntos binários de objetos para que 
escolhessem apenas um (animais, flores, frutas, 
cores). Assim que faziam suas opções, através de 
olhares e gestos, eu entregava as miniaturas dos 
itens escolhidos. Depois falei sobre as escolhas 
que fazemos todos os dias. Dei exemplos de 
pensamentos que nos ajudam a viver com mais 
tranquilidade: 
 

- Hoje será um bom dia. 
-  Vou sentir alívio. 

 
Expliquei que ao escolher um pensamento 

positivo deixamos os negativos afastados de 
nossas mentes, atraindo consequentemente o 
bem. 
 

“Ou guardo o dinheiro e não compro o 
doce, 

Ou compro o doce e gasto o dinheiro.‖ 
 

Estar trabalhando com a memória sensorial 
desde os primeiros encontros teve retorno. A 
certeza de que o toque foi sentido é também uma 
forma de confirmar o que define Gediman (2008): 
 

A memória sensorial é aquela que 
percebe os estímulos ambientais. Refere-
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se aos registros captados pelos cinco 
sentidos. No caso do idoso estas 
recordações dizem respeito aos arquivos 
cerebrais relacionados com o odor, o som, 
a visão, a gustação e os toques que o 
cérebro tem estas sensações gravadas e 
armazenadas na memória sensorial. 

 
 

Continuando o encontro o grupo foi convidado 
a cheirar raminhos de hortelã, alfazema e jasmim. 
Algumas lembranças foram relatadas, entre elas, 
as balas de hortelã feitas no sítio da vovó e os 
canteiros da primeira escola que perfumavam de 
jasmim toda a cidade. 

Estimulada a memória de longo prazo, que 
está no inconsciente, pois as experiências vividas 
podem estar bloqueadas. Com as vivências 
arteterapêuticas estas memórias podem aflorar, 
como no exemplo citado. 

Os raminhos foram colocados dentro de 
saquinhos, previamente confeccionados, fecha-
dos com fitas formando pequenos sachês. 

Todos cheiraram repetidamente os respectivos 
sachês e ao perceber que dentro de processos 
tão avançados de transtornos neurocognitivos 
todos saíram com um pequeno sorriso segurando 
os sachês na altura do centro cardíaco. As portas 
sensoriais se abriram. O estímulo fez com que 
eles viajassem no tempo. Penetraram no espaço 
sagrado. Reviveram o baú das boas lembranças. 
Sobrepuseram as boas memórias sobre as 
vicissitudes da vida. Guardaram o bom no âmago 
da vida. 

Tendo em vista que a Arteterapia para o idoso 
leva ―vida‖ às suas idades e que também é uma 
das formas de atuar no imaginário e possibilitar o 
desbloqueio do potencial criativo, o idoso se volta 
para seu interior relembrando de fatos, de acordo 
com seus próprios símbolos e novos impulsos 
para a vida. Relevante, portanto, se torna citar 
Jung quando em sua teoria, considera a segunda 
metade da vida um período de transformações, 
descobertas e acontecimentos psíquicos. E ainda 
complementando a ideia, considera-se a atividade 
artística uma função libertadora que facilita os 
trâmites para o resgate da autoestima e o 
sentimento de ser amado tão nebuloso no idoso 
portador de demências. 

Este encontro me colocou frente a frente com 
necessária vivência das teorias que fundamentam 
a Arteterapia visando tornar reais nossas 
experiências. Relevante se torna conhecer os 
métodos de observação que, segundo Souza 
(2014) deve ser delicada, sutil, sensível, feita com 
os olhos, com a sensibilidade e com o coração. 
Uma observação dos comportamentos humanos, 
que não se baseia em números, mas 
principalmente em fatos, constatações e 
mudanças. 

 
 

Foto 1: Sachês de alfazema, hortelã e jasmim 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
 
Buquê de Respostas II: Carinho e Algodão 
 
Iniciei este encontro contando a Lenda do 

Algodão. Nesta lenda de origem indígena, a 
palavra carinho é simbolizada por floquinhos de 
algodão e mostra a importância do carinho, do 
dar, do cuidar, do auxiliar sem pedir 
recompensas. Imediatamente após a narração, 
sem que houvesse necessidade de estímulos, os 
idosos começaram a se ―manifestar‖ falando de 
suas mães. Y, que tem mais facilidade de 
expressão, narrou várias lembranças que tinham 
vindo à sua mente: saborosa sopa dos restos de 
legumes do almoço que a mãe fazia para a 
família tomar à noite; a blusa do uniforme da 
escola ―quentinha‖ porque ela passava quase na 
hora de sair para espantar o frio matinal; o beijo 
da mãe na testa antes de dormir. Na mesma 
narrativa se confundia e falava da falecida esposa 
que cozinhava pequi para comer com arroz. E 
sua memória o levava novamente à saudosa 
genitora. Percebi que poderiam associar o tema 
Carinho às comemorações do Dia das Mães. 
Entretanto, estávamos em junho. 

Distribuí uma folha de papel e giz de cera nas 
cores azul claro, verde claro e rosa claro. Toquei 
a música Noite do Meu Bem (Dolores Duran) e 
pedi que eles desenhassem as imagens que 
vinham às suas mentes. 

Eles escolheram as cores e desenharam, com 
a minha ajuda, flores e corações. Distribuí então 
bolinhas de algodão colorido para eles 
manusearem. Sentirem o algodão nas mãos, 
alguns trocavam as bolinhas por outras de cores 
diferentes. Passados uns cinco minutos convidei-
os a enfeitar seus desenhos com o algodão. 
Fizeram a atividade demonstrando prazer. 

Ao terminarem montei didaticamente uma 
exposição. Coloquei as criações em frente a cada 
um deles. Para que o grupo inteiro visse todas as 
obras passei os trabalhos da direita para 
esquerda. Ao final aplaudimos. 

Uma surpresa os deixou encantados. 
Entreguei um floquinho a cada um, ou seja, uma 
bolinha de algodão com perfume de algodão. 
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Foi prazeroso e significativo. Percebi que os 
idosos ao serem retirados do ambiente sorriam 
não propriamente com a boca, mas com os olhos. 
Alguns balbuciavam sons indescritíveis.  Cada um 
em sua individualidade segurava delicadamente 
os floquinhos de algodão. Alguns passavam a 
bolinha perfumada em suas próprias faces. 
Outros cheiravam suavemente aproveitando o 
doce perfume da flor do algodão. 

Neste encontro, sob o tema Carinho, observei 
que a abordagem, o desenvolvimento e o 
encerramento se coadunaram. O objetivo foi 
alcançado com leveza e naturalidade. Embora o 
comportamento tenha sido comum a todos creio 
que cada um sentiu a vivência de acordo com a 
sua história de vida. 

 Encontrei meu segundo Buquê de Respostas 
Escondidas porquanto, lembrei-me da reflexão de 
Kofi Annan: ―Reconheçamos que as pessoas 
idosas são únicas, com necessidades, e talentos, 
e capacidades individuais, e não um grupo 
homogêneo por causa da idade‖ (2002). 

 
Foto 2: Botão de rosa de algodão colorido 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Buquê de Respostas III: Batucada e Folião 

 
 Planejei este encontro com os objetivos: 

 

 Construir instrumentos musicais 
utilizando sucatas; 

 Possibilitar experiências sensoriais; 

 Analisar a aplicação das técnicas 
diante das vivências arterapêuticas; 

 Observar os sentimentos (bem-estar, 
mal-estar, tristeza, alegria, etc) que o grupo 
expresse nas diversas atividades 
programadas; 

 Ativar a expressividade simbólica nos 
idosos portadores de deficiências físicas e 
cognitivas. 

A música, muito utilizada na Arteterapia com 
objetivos diversos, pode possibilitar o resgate de 
memórias. O som assimilado pelos ouvidos chega 
ao cérebro pelas vias neurais. Assim, cada 
indivíduo recebe de uma forma as vibrações 
sonoras transmitidas. Isto ocorre por não existir 
um ―dicionário de símbolos musicais‖ conforme 
explica Neto (2012). Pois uma determinada 
música possui uma variedade de sentidos de 
acordo com a história de vida de cada um. A 

música nesse sentido é única para cada 
individuo. 

Após o relaxamento, utilizando o CD Sons da 
Natureza, o grupo ouviu uma vez a música ―Se 
esta Rua Fosse Minha‖. Na segunda vez, distribuí 
colheres de tamanhos variados e pedi que 
acompanhassem o ritmo batendo com o talher 
sobre a mesa. Com a minha ajuda cada um 
imprimiu seu ritmo para acompanhar a música.  
Toquei então, duas vezes a música ―Aurora‖, de 
Mário Lago e Roberto Roberti, esperando que 
eles, na segunda vez, acompanhassem 
espontaneamente. Para minha satisfação eles o 
fizeram. Entusiasmada inseri a música ‖Ô Abre 
Alas‖, marchinha de carnaval de 1939, cantada 
por Chiquinha Gonzaga e eles naturalmente 
acompanharam o ritmo com suas ―colheres 
musicais‖. 

Prevenindo a possibilidade de fadiga das 
mãos e braços, recolhi as colheres.  Suavemente 
passei creme para mãos em cada um. Distribuí 
em seguida sucatas variadas (potes de iogurte e 
leite fermentado, garrafas pet, copinhos de água 
mineral...), grãos de feijão, arroz e fita crepe para 
que fossem construídos instrumentos como 
tambores, chocalhos, entre outros. 

Construídos os instrumentos testei com cada 
um dos idosos o som que o objeto construído 
emitia fazendo pequenas batucadas. Convidei o 
grupo para tocar acompanhando a música 
―Aurora‖ com o som mais baixo. Usando a mesma 
música aumentei um pouco mais o som e 
confesso que até eu fui envolvida numa energia 
de alegria e compartilhamento. 

Como se formássemos uma banda, tocamos 
os estribilhos das seguintes músicas: Mamãe Eu 
Quero, Taí, A Banda, e os hinos do Atlético, 
Cruzeiro e Flamengo. 

O destaque deste encontro foi J. Este idoso de 
ótima aparência, sempre bem vestido e penteado, 
demonstra alegria quando elogiamos seus tênis 
novos, presente do filho mais velho, ou seu 
casaco vermelho, de couro legítimo, segundo ele. 
Frequentemente chora quando nos despedimos 
ao sair ou quando ouve as músicas do Roberto 
Carlos.  Morador na ILPI há mais de 10 anos, é 
sempre visitado pelo filho mais velho uma vez por 
mês. Hoje aos 82 anos, tendo sofrido 8 AVC‘s 
apresenta entre outras sequelas, a incapacidade 
linguística de expressar seus sentimentos. É 
comum ouvi-lo falar várias frases desconexas 
como: - Não tenho coração ou, – Tá na hora de 
pegar o caminho de casa... 

O grupo construiu os instrumentos com 
esforço e aparente interesse. Coloquei a música 
―Aurora‖ logo após a construção dos 
instrumentos. Percebi J um pouco ansioso. 
Parecia que queria dizer alguma coisa. Só mais 
tarde compreendi o que estava ocorrendo com 
ele. Uma agradável surpresa me aguardava. J 
respirou fundo e cantou em voz alta e afinada a 
música que estava sendo tocada. Usou seu 
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instrumento no ritmo. Cantou mais uma música 
por iniciativa própria. Descontraído soltou a voz e 
a emoção. Um grande folião! 

Achei meu terceiro buquê de respostas 
escondidas observando J e imaginando o 
carnaval quando ainda reinava a alegria sem 
química e o ritmo sem tecnologia. 

O som da banda puxada por J se espalhou 
pelo ambiente. A equipe de enfermagem e outros 
cooperadores entraram no salão atraídos pela 
contagiante alegria e bela voz de J. Por mais 
alguns minutos cantamos e batucamos num 
incomparável momento de alegria, inclusão e 
integração que não estava proposto em meu 
planejamento. 

 
 

Buquê de Respostas IV: Pedra, Sangue, Choro 
e Dignidade 

 
Planejei este encontro que marcou 

profundamente a minha experiência com este 
grupo formado por portadores de transtornos 
neurocognitivos, utilizando o pensamento de Jung 
sobre o entardecer da vida, ou seja, a velhice, 
que deve ter sentido próprio para que não se 
torne triste e vazia possibilitando trágicas 
consequências. 

Tendo lido o prontuário do morador E na 
semana anterior, tomei conhecimento que, por 
volta dos 55 anos, por motivo desconhecido, 
abandonou os dois filhos adolescentes e a 
esposa no interior do estado do Espírito Santo, 
vindo morar em Belo Horizonte, onde trabalhou 
como pintor de paredes, até os 66 anos. Nada 
consta sobre suas relações afetivas depois de 
deixar a pacata cidade praiana onde vivia. Desde 
as minhas primeiras visitas ouvi E se queixando 
baixinho. Suas queixas, sempre repetitivas, eram 
sobre a ausência dos filhos ou da mulher.  Aos 74 
anos, depois de sofrer um AVC e ser portador da 
doença de Parkinson veio para a ILPI onde já 
reside há mais de 15 anos. Este idoso, embora 
bastante comprometido nas áreas motoras, sofre 
acentuadas dificuldades orais e visuais, 
apresentou excelente receptividade ao trabalho 
arteterapêutico desde as primeiras sessões. 

Neste encontro, após me ouvirem recitar por 
duas vezes a poesia ―No Meio do Caminho,‖ de 
Carlos Drummond de Andrade, falei sobre as 
pedras que fazem parte do nosso caminhar. 
Recheei o assunto com as diversas alternativas 
para aceitar as ―rochas pessoais‖ extraindo delas 
sempre aprendizado e sabedoria. 

Em seguida, convidei o grupo a observar um 
castelo de pedras construído bem no centro da 
mesa. Para melhorar a visualização o castelo foi 
construído sobre um sousplat (prato de baixo em 
português) sendo, portanto, facilmente colocado 
mais próximo, mais alto ou mais baixo, para 
favorecer a visão de cada idoso. 

Todos observaram com interesse. Pedi então 

que cada um escolhesse uma pedra daquele 
castelo. Solicitei e auxiliei os idosos 
individualmente para que sentissem a forma, a 
textura, e o que ela os fazia lembrar: Uma bola? 
Uma casa? Cada um respondeu a sua maneira 
sem singularidades. Expliquei, então, que a pedra 
escolhida se transformaria em um objeto útil. 

Logo distribuí um pincel e deixei que 
individualmente escolhessem uma das cinco 
cores de tinta e cola para que pintassem suas 
pedras. Iniciaram com entusiasmo e leveza a 
atividade. Observei que mantendo a atividade de 
pintura uma ou duas vezes por mês, durante seis 
meses, os idosos tinham aprendido a gostar de 
pintar, embora sempre dependentes de apoio, 
usavam as tintas coloridas com docilidade. 
Arrisco dizer que os tremores nas mãos 
provenientes das sequelas de doenças, como 
Parkinson entre outras, são por eles 
aproveitados, pois, geram em suas mãos, através 
dos pincéis, movimentos repetitivos que 
imprimem beleza e originalidade às suas obras. 
Não se incomodavam de sujar os dedos e muitas 
vezes, junto com o objeto, pintavam 
involuntariamente rostos e braços. Iguais 
crianças! 

Ao acabarem de pintar e decorar suas pedras 
pedi que olhassem para as suas respectivas 
pedras. E antes que eu tivesse tempo de me 
aproximar da obra do E vi que ele chorava 
baixinho. Um choro fininho. Profundo e muito 
sentido. Então vi que a pedra dele tinha sido 
pintada da cor vermelha. Sobre a tinta ele ainda 
pincelou um pouco de cola vermelha. Deu-nos a 
impressão de sangue escorrendo. Calmamente, 
entre outras perguntas questionei o porquê do 
choro. E entre muitos sons indefiníveis consegui 
entender a repetida lamentação: - Cadê meus 
filhos?  Associando à leitura do prontuário 
observei que ―se a pedra sangrava‖ e ele também 
chorava era o momento de acolhê-lo. Sem 
palavras, sequei seu rosto. Peguei algumas 
contas coloridas, entre elas algumas em forma de 
pérolas. Coloquei-as na palma da minha mão, 
bem próximas aos olhos dele para facilitar a 
escolha. E questionei convidando: Que tal enfeitar 
esta pedra? Transformá-la em uma pedra 
preciosa? Ele escolheu 3 pérolas. Devido ao 
constante tremor, colocou com esforço uma 
pérola maior e duas menores no cume da pedra. 
As pedras escorregaram lentamente. E, naquele 
momento, sem tremores olhou com firmeza para 
sua obra. Parou de chorar e silenciou. Com 
lencinhos de papel auxiliei o idoso a enxugar 
novamente as lágrimas escorridas pela face. Em 
seguida, o auxiliei a recompor a postura. Bem de 
frente para ele falei: - Estas delicadas pérolas 
representam um momento novo em sua vida. 
Tempo de amar independentemente das dores do 
passado. É tempo de renovar os bons 
sentimentos. 

Sem saber se as minhas palavras eram por 
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ele sentidas ou entendidas, recitei para todos os 
versos de Cora Coralina: 
 

Não te deixes destruir... 
Ajuntando novas pedras 

E construindo novos poemas 
Recria tua vida, sempre, sempre. 

Remove pedras e planta roseiras e faz doces. 
Recomeça. 

 
Ainda insistindo no sentido positivo da vida 

falei: - Como ficou bonita sua pedra.  Para quem 
você daria este significativo trabalho? E ele 
abrindo um sorriso meio tímido, pegou a pedra 
que ―ainda sangrava‖. Entregou-me sorrindo. 
Agradeci dizendo que usaria para segurar minhas 
lembranças mais sublimes. Saiu do encontro 
calmo. Cheio de dignidade. Com o semblante 
tranquilo. 

Meu quarto buquê de respostas escondidas foi 
colhido. Afinal a Arteterapia trabalha com a parte 
sã, funcional da pessoa. Daí o pensamento do 
ilustre poeta Guimarães Rosa ―Qualquer amor já 
é um pouquinho de saúde, um descanso na 
loucura‖(1956). 

 
Foto 3: A Pedra de E                            

 
 

Foto 4: Exposição de Pedras Pintadas 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Buquê de Respostas V: Especiarias e Bem-
estar 

 
Numa tarde muito fria do mês de maio, ao 

chegar na ILPI, encontrei os idosos, como 
sempre, asseados e bem agasalhados tomando 
sol. Ao cumprimentá-los percebi que estavam 
todos com seus semblantes fechados. O frio 
parecia incomodá-los mais por dentro do que por 
fora. Diante deste quadro decidi mudar a 
dinâmica para aquecer por dentro os sete idosos. 
Comecei então o Encontro com a música “O Que 
É O Que É”, de Gonzaguinha. Propositalmente 
coloquei o volume um pouco mais alto do que o 
habitual. A composição tornou o ambiente 

acolhedor. Desentristeceu os sujeitos, como se 
todos sentissem a beleza da vida proposta pelo 
compositor: 

   
Eu fico com a pureza 

da resposta das crianças 
É a vida 
É a vida 

E é bonita... 
 

Convidei o grupo para celebrar a vida 
construindo um mandala de especiarias. Coloquei 
sobre a mesa em frente a cada um deles um 
círculo de cartolina recortada na cor azul, um pote 
tampado contendo canela em pau, cravo, nós 
moscada, aniz estrelado, feijão, milho e cola 
branca. Para este momento da atividade coloquei 
o CD Sons da Natureza (água, chuva, brisa, etc.). 
Com naturalidade, auxiliei na abertura de todos 
os potes. Logo que eram abertos, o aroma das 
especiarias se expandia no ar semelhante ao 
perfume de incenso aceso. 

Virei cuidadosamente o conteúdo dos potes 
sobre a mesa. Diante dos idosos as especiarias 
tomaram a forma de mapas ampliando a 
possibilidade de bem-estar. 

Deixei que o grupo manipulasse o material por 
alguns minutos antes de iniciarem a colagem. 
Obviamente ao selecionarem as especiarias para 
serem coladas nos mandalas usavam o tato para 
pegar aquelas que seriam as preferidas pelo 
olfato de cada um. Dois sentidos foram mais 
estimulados: o tato e o olfato. Contemplando o 
grupo pude então constatar que a estimulação 
tátil não atua apenas sobre uma parte do corpo, 
mas sobre todo ele através da pele que é 
considerado o receptor dos sentidos e sensações. 
Nesta atividade o uso dos dedos para fazer 
distinções conforme foi proposto na atividade de 
seleção de especiarias causa a expansão e 
novas ligações nas áreas cerebrais envolvidas no 
tato, pois texturas e formas variadas produzem 
padrões de atividades diferentes no córtex 
cerebral que favorecem o fluir de emoções. 

Meus olhos de aprendiz notaram que os 
estímulos olfativos que estão diretamente ligados 
às emoções que podem ser agradáveis ou 
desagradáveis e que ainda funcionam como via 
de lembranças associadas à história pessoal do 
sujeito estavam sendo registrados pelos corpos 
daqueles idosos. Fabuloso espetáculo para os 
meus sentidos! No caso específico deste grupo 
portador de transtornos neurocognitivos estas 
atividades fizeram emergir registros que 
possibilitaram bem-estar, assim como, traços de 
alegria. 

Depois de me aproximar de cada um deles e 
dar pareceres positivos sobre suas obras, 
coloquei os mandalas para secar. 

Finalmente percebi que haviam gostado da 
atividade. Através de expressões não verbais 
todos responderam sim com um pequeno sorriso 
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ou com um leve movimento no olhar. As 
fisionomias envelhecidas expressavam 
contentamento. Desapareceram os semblantes 
fechados. Apenas F sempre muito calado e com 
ar de autoridade me surpreendeu. Antes de 
chegar perto dele observei que sorria docemente 
exibindo as gengivas róseas. Ao me aproximar 
falou-me no seu idioma particular: - Tem doce... 
Tá doce... 

Feliz, peguei com firmeza meu quinto buquê 
de respostas escondidas. Confirmado ficou que 
entre outros sentidos o olfato estimula a memória. 
Segundo KATZ e RUBIN (2000, p 34) 

 
O sistema olfativo é o único sentido que tem 

conexões diretas com o córtex, o hipocampo e 
outras partes do sistema límbico envolvidas no 
processamento de emoções e armazenamento 
de memórias. É por isso que aromas como o do 
pão fresco ou de uma flor, um tempero ou um 
perfume determinado podem desencadear 
reações emocionais que estimulam a memória, 
fazendo-nos lembrar de eventos relacionados 
com eles. 

 
Os autores ainda citam o filme ―Perfume de 

Mulher‖, cujo personagem cego, Al Pacino, fazia 
associações baseadas somente no olfato. 

Para encerrar este Encontro convidei o grupo 
para ouvir a música ―Caçador de Mim‖, 
interpretada pelo compositor e cantor Milton 
Nascimento. 

 
Foto 5: Mandalas de especiarias: Estímulos e 

Memórias 

Fonte: Arquivo da autora 
 

 
Do sexto buquê ao infinito 

 
E, plagiando o ―Soneto da Separação‖, de 

Vinícius de Morais (1938), de repente, não mais 
que de repente o sexto buquê caiu em minhas 
mãos! 

No final de uma das sessões quando eu 
procurava colaborar com as auxiliares na retirada 
do grupo do salão forcei, não conseguindo afastar 
o cadeirante F. A cadeira estava travada, pensei. 
Curvei-me várias vezes para ver se resolvia o 
problema. Delicadamente uma das auxiliares 
vendo meu embaraço falou discretamente:- Ele 
não quer sair daqui. Olhe para o pé esquerdo de 

F. Observei então que coberto com grossa meia 
de inverno o pé daquele idoso firmava com força 
o chão impedindo o movimento de sua velha 
cadeira de rodas! 

São múltiplas e surpreendentes as 
possibilidades expressivas! 

Brindei mentalmente um buquê de respostas 
escondidas lembrando as duas últimas estrofes 
da poesia do já citado e saudoso poeta: 

 
De repente, não mais que de repente 
Fez-se de triste o que se fez amante 
E de sozinho o que se fez contente. 

 
Fez-se do amigo próximo o distante 

Fez- se da vida uma aventura errante 
De repente, não mais que de repente. 

 
A partir deste sexto buquê de respostas 

escondidas descobri que um buquê nunca vem 
sozinho. Em suas flores existem conexões com a 
finalidade, ou seja, a intenção com que o 
arteterapeuta planejou seu trabalho porque neste 
buquê estão contidos: as emoções; os aromas; as 
colorações; e os climas. Sendo que para serem 
vistas as flores exigem acurada atenção, 
enquanto as emoções não necessitam 
exclusivamente de palavras faladas para serem 
percebidas. Os aromas que tocam os sentimentos 
emergem das flores e se conjugam com perfume 
que cada pessoa tem em seu sagrado interior. As 
colorações dependerão da mistura das tintas que 
o profissional imprime na vivência proposta ou 
com aquilo que surpreendemente acontece nos 
encontros arteterapêuticos. Já o clima está 
sempre propício para o ver além do que é visto 
por todos. Caso haja neblina ligar os faróis 
especiais para continuar na pesquisa da arte 
interna inerente a todos. Sob a luz da estrela 
solar, refletir como esculpir sem omitir os detalhes 
das flores que podem estar ainda em botão 
exigindo mais cuidados. Os ramalhetes podem ter 
flores de várias espécies e fases entretanto, eles 
existem para tornar audíveis a voz dos que se 
expressam pela nebulosa mensagem dos 
portadores de transtornos neurocognitivos. 

Conforme cita Ângela Philippini na 
apresentação de seu livro ―Caminho da Arte: 
construindo um envelhecimento ativo‖, ―WABI-
SABI, a arte de ver beleza no que está 
desgastado, imperfeito, com visíveis sinais de 
passagem do tempo e da inevitável 
impermanência, mas que, nestas marcas, ainda é 
possível, perceber a beleza e a harmonia‖ (2015, 
p.  9). 

Existe na atualidade uma preocupação com o 
idoso que poderia ser chamado aqui de ativo. No 
caso deste grupo em estudo defendo a tese de 
que não estão inativos embora se expressem de 
forma confusa, muitas vezes agressiva ou 
chorosa, raramente coerente com a realidade. 
Estes não puderam ou não tiveram como 
construir uma velhice ativa. E, assim como eles, 
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existirão outros que mesmo com toda a 
tecnologia e avanços da medicina estarão 
clamando: 

 
Socorro! 

Aqui bate um coração! 
Estou vivo! 

Não me deixe esmorecer... 
Tenho respostas que não estão no Google. 

A minha beleza está no meu interior. 
Muitas vezes ouço conversas atravessadas 

Que tornam meu penar maior 
Para entender o meu sentir 

Leia nas entrelinhas das histórias costuradas 
Na minha pele encarquilhada. 

 
Clarisse Cordeiro 

 
 
Infinitos são os buquês de respostas que 

esperam pelos olhos sensíveis de Arteterapeutas. 
Semeie no universo não compreendido dos 

transtornos neurocognitivos. Colha buquês de 
respostas que estão escondidas por se tratar de 
linguagem não verbal. 

Mantenha-se empático. Ainda que seja um 
reflexo demente, aguarde a colheita, seja do 
sorriso ou do choro como indicativa de 
acolhimento e bem-estar. 
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TEMAS LIVRES 

11 – O USO DA ARTE COMO RECURSO TERAPÊUTICO NO ENSINO SUPERIOR:  
A VISÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

 
 

Nathália Rodrigues Garcia Schinzari
1
 

 
 
RESUMO 
As atividades práticas na graduação são muito importantes, visando ao desenvolvimento das 
potencialidades e senso de responsabilidade do aluno. O objetivo desta pesquisa foi analisar a visão de 
alunos de graduação acerca da utilização da arte como recurso terapêutico em sala de aula. Foi realizada 
uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa através do preenchimento de um questionário aberto. 
Participaram do estudo 15 alunos do curso de Terapia Ocupacional de uma universidade privada do interior 
de São Paulo, matriculados na disciplina ―Atividades e Recursos Terapêuticos Ocupacionais I – brinquedos 
e brincadeiras‖. Durante a disciplina, foram utilizadas as seguintes atividades artísticas para vivenciar o 
atendimento à criança: colagem com grãos, autorretrato, teatro (contação de histórias), música e 
dança/dinâmicas de expressão corporal. Foi realizada análise de conteúdo. Os dados foram divididos em 3 
categorias: importância da arte, experiência vivenciada e recurso preferido pelos alunos. Com relação à 
categoria ―importância da arte‖, os alunos relataram o desenvolvimento da autoestima, criatividade, 
autoconhecimento e expressão de sentimentos. Quanto à categoria ―experiência vivenciada‖, as atividades 
artísticas proporcionaram: uma prática lúdica e prazerosa, despertando a criança interior; a vivência da 
teoria; a interação e união com os demais colegas de sala; e a ampliação do repertório de atividades. A 
música e dança/dinâmicas de expressão corporal foram os recursos preferidos pela maioria dos alunos. A 
arte é um recurso terapêutico muito importante que pode ser utilizado durante as atividades práticas na 
graduação, proporcionando o desenvolvimento de habilidades e vivências importantes para futuros 
terapeutas ocupacionais.  
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INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, nota-se uma urgência em formar 

profissionais que saibam trabalhar em equipe, 
através de uma lógica interdisciplinar e 
humanista, baseando-se na integralidade da 
assistência. Além disso, percebe-se a 
necessidade da formação de profissionais críticos 
e que consigam responder às diversas demandas 
(de saúde, socioculturais) da população assistida.  
Nesse sentido, para que haja a formação 
diferenciada dos profissionais de saúde, é 
primordial que ocorram mudanças na prática 
pedagógica durante a graduação (BALLARIN et 
al., 2013).  

As atividades práticas na graduação são muito 
importantes, visando ao desenvolvimento das 
potencialidades e senso de responsabilidade do 
aluno. Dentre essas atividades, encontra-se o uso 
de recursos artísticos. De acordo com Mulholland 
(2003), a arte possui uma característica 
transformadora, levando à autoconscientização e 
ao autoconhecimento.  

Esse estudo seguiu os preceitos da 
Arteterapia Gestáltica proposto por Janie Rhyne 
em 1973, visando a ampliação da consciência 
dos atos, desenvolvimento das potencialidades 
humanas e senso de responsabilidade (RHYNE, 
2000). Os principais objetivos da Arteterapia 
Gestáltica, segundo Rhyne (2000), são: viver e 
estar consciente do presente; estar atento ao 
fazer; determinar a descoberta e exploração de 
sentimentos e qualidades pessoais; incentivar a 
pessoa a ser, sentir, pensar e atuar de acordo 
com a sua experiência; esquecer os padrões e 
valores regidos pela cultura e pela sociedade. 

Na Arteterapia Gestáltica, a experiência 
artística permite a redescoberta dos objetivos de 
vida, necessidades e capacidades de cada 
sujeito, além do aprendizado e tomada de 
conhecimento dos aspectos sufocados através de 
insights, da integração do passado no presente 
da pessoa alvo da terapia, levando à elaboração 
de projetos futuros.  

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi 
analisar a visão de alunos de graduação acerca 
da utilização da arte como recurso terapêutico em 
sala de aula (RHYNE, 2000).  

 
METODOLOGIA 

 
Foi realizada uma pesquisa descritiva com 

abordagem qualitativa através do preenchimento 
de um questionário aberto sobre a importância do 
uso da arte como recurso terapêutico durante as 
atividades práticas em sala de aula. Participaram 
do estudo 15 alunos do curso de Terapia 
Ocupacional de uma universidade privada do 
interior de São Paulo, matriculados na disciplina 
―Atividades e Recursos Terapêuticos 
Ocupacionais I – brinquedos e brincadeiras‖, a 
qual é ministrada no 3º período do curso.  

Tal disciplina visou o estudo e reflexão sobre 
as atividades lúdicas na infância, incluindo a 
compreensão da interferência dessas atividades 
no desenvolvimento infantil, além da discussão 
das abordagens teóricas e das possibilidades de 
aplicação terapêutica ocupacional desse tipo de 
atividade. Um dos objetivos da disciplina citada foi 
examinar diferentes processos envolvendo a 
atividade infantil, dentre eles as atividades 
artísticas.  

Dessa forma, foram utilizadas as seguintes 
atividades artísticas para vivenciar o atendimento 
à criança: colagem com grãos, autorretrato, teatro 
(contação de histórias), música e 
dança/dinâmicas de expressão corporal. Foi 
realizada análise de conteúdo (Bardin, 2006), por 
meio das seguintes etapas: 1) pré-análise, 2) 
exploração do material e 3) tratamento dos 
resultados, inferência e interpretação através da 
leitura exaustiva dos questionários preenchidos 
pelos alunos.  

Para preservar a identidade dos alunos estes 
serão mencionados pela letra P (de participante) 
e por um número (ordem em que os questionários 
foram preenchidos). Portanto, P1 foi o primeiro 
aluno que preencheu o questionário, até chegar 
no P15, o qual foi o último aluno que realizou o 
seu preenchimento.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os dados foram divididos em 3 categorias: 

importância da arte, experiência vivenciada e 
recurso preferido pelos alunos.  

 
Importância da arte 

 
Com relação à categoria ―importância da arte‖, 

os alunos relataram que as práticas realizadas 
durante a disciplina auxiliaram no 
desenvolvimento da autoestima, criatividade, 
autoconhecimento e expressão de sentimentos, 
como pode ser observado nas falas a seguir: 

 
“(...) pode aumentar a autoestima quando 

nos vemos capazes de fazer algo que não 
conseguíamos” (P12). 

 
“Esses tipos de atividades também são 

capazes de despertar a criatividade, 
imaginação” (P5). 

 
“(...) me ajudou a conhecer o grupo de um 

outro ângulo, bem como permitir o mesmo 
em relação a mim” (P9). 

 
“A arte nos transforma à medida que a 

transformamos” (P11). 
 
“É importante para ajudar as pessoas a 

se expressarem sem medo” (P2). 
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A arte permite a livre expressão e, quando isso 
ocorre, pode ocorrer o registro de algum 
sentimento, sensação ou recordação pessoal, 
revelando a maneira como o sujeitovivencia a 
realidade (ALVES, 2003).  

Segundo Ciornai (1994), quando alguém 
realiza uma atividade artística, a cognição, a 
emoção, a percepção e a imaginação são 
ativadas de forma mútua. Portanto, a arte é uma 
atitude criativa, levando à ampliação da 
consciência e à conexão com o desconhecido, 
possibilitando o autoconhecimento 
(MULHOLLAND, 2003).  

A arte é muito importante para o 
desenvolvimento humano, já que integra 
elementos conflitantes, sendo capaz de unir 
forças opositoras na personalidade. Além disso, a 
arte possui uma função psicológica, promovendo 
a união das necessidades do sujeito com as suas 
demandas externas (ANDRADE, 2000).  

 
Experiência vivenciada 

 
Quanto à categoria ―experiência vivenciada‖, 

as atividades artísticas proporcionaram: uma 
prática lúdica e prazerosa, despertando a criança 
interior; a vivência da teoria; a interação e união 
com os demais colegas de sala; e a ampliação do 
repertório de atividades. Essas temáticas são 
enfatizadas nas falas que se seguem: 

 
“(...) desperte essa chama, esse sopro de 

vida, de que é possível ser livre, de que é 
possível sonhar, rir, brincar, cantar, dançar 
sem medo, sem certo e errado” (P3). 

 
“Os recursos artísticos resgataram um 

pouco da criança que há em mim. Pude me 
sentir menos preocupada, tirar o “franzir da 
testa” (P15). 

 
“(...) uma aula diferenciada, porque ao 

mesmo tempo que estamos nos divertindo 
estamos aprendendo” (P2). 

 
“Essas atividades fazem com que a 

matéria dada faça mais sentido, porque 
não só entramos no mundo da criança 
como vivenciamos esse mundo” (P6). 

 
“As atividades artísticas têm como 

importância a integração entre as pessoas” 
(P4). 

 
“Além de trabalhar minhas habilidades 

individuais foi possível ter uma interação 
maior com a sala” (P5). 

 
“(...) ampliou o repertório para eventuais e 

futuras intervenções – como futuro 
terapeuta ocupacional” (P7). 

 

Através do uso de atividades artísticas, é 
possível desenvolver a interação grupal. De 
acordo com Machado et al (2007), o exercício do 
efetivo trabalho em equipe precisa ser realizado 
desde a formação do profissional.   

No processo de ensino-aprendizagem, o ato 
de ensinar necessita de respeito à autonomia de 
cada sujeito envolvido no processo (MITREet al., 
2008) e o uso da arte pode ser um excelente 
veículo para que isso ocorra, pois ela fornece 
liberdade para a expressão, proporciona prazer e 
diversão, além de promover o aprendizado 
necessário para a formação de um profissional 
responsável, empático e habilidoso.      

É por esse motivo que as instituições 
formadoras de profissionais de saúde precisam 
modificar suas práticas pedagógicas, no sentido 
de formar profissionais qualificados que 
entendam e consigam intervir de maneira efetiva 
nas demandas da população assistida 
(BALLARIN et al., 2013). Portanto, a vivência de 
atividades práticas na graduação pode ser 
considerada uma grande oportunidade na 
formação de excelentes profissionais. 

 
Recurso preferido pelos alunos 

 
A dança/dinâmicas de expressão corporal 

foram os recursos preferidos pela maioria dos 
alunos, como pode ser observado a seguir: 

 
“(...) os movimentos de todos os 

participantes estavam sincronizados de 
forma harmoniosa, me deixando em um 
estado repleto de felicidade” (P1). 

 
“Eu gostei mais das dinâmicas de ação 

corporal por ser uma atividade realizada 
com a sala toda” (P8). 

 
“(...) vejo como uma forma mais 

extrovertida e global de se trabalhar” (P10). 
 
“(...) trabalha a questão corporal, os 

sentimentos, a maneira como a pessoa se 
vê” (P13) 

 
(...) porque me envolvo, me deixa mais 

inspirada, com muita atenção e prazer de 
realizar” (P14). 

 
O bem-estar físico proporcionado pelas 

atividades corporais reflete nas esferas 
psíquica e emocional. O corpo revela a história de 
cada sujeito e, quando este conhece e se 
apropria do seu próprio corpo, ocorre o respeito a 
esse corpo (CAMPOS, 2002).  

De acordo com Arce e Dácio (2007), diversos 
são os benefícios da dança, trabalhando a 
coordenação motora, agilidade, ritmo e percepção 
espacial, estimulando a melhora na autoestima e  
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rompimento de bloqueios psicológicos e, por fim, 
proporcionando o desenvolvimento da interação 
social.  

Segundo Brikman (2014), o movimento auxilia 
na expressão de emoções, afetos e ideias. A 
expressão corporal é uma linguagem expressiva 
não verbal, revelando diversas linguagens 
artísticas, dentre elas a dança. O corpo em 
movimento necessita de presença pessoal 
durante a interação grupal.  

 
Fotos das práticas realizadas 

 

 
 

CONCLUSÃO 
 
A arte é um recurso terapêutico muito 

importante que pode ser utilizado durante as 
atividades práticas na graduação, proporcionando 
o desenvolvimento de habilidades e vivências 
importantes para futuros terapeutas ocupacionais, 
tais como autoestima elevada, criatividade, 
autoconhecimento e expressão dos sentimentos.  

Dessa forma, a vivência prática na graduação 
é fundamental para a preparação profissional, 
auxiliando na ressignificação da teoria, na 
ampliação do repertório de atividades, na 
interação grupal, além do resgate do lúdico.   
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TEMAS LIVRES 

12 – O LUGAR DO ARTETERAPEUTA NO INSTITUTO CHARLEMAGNE 
 DA FRANÇA PARA JOVENS DEFICIENTES MOTORES 

 
 
 

Zília Nazarian¹ 
 
  
Resumo 
O objetivo desse trabalho é apresentar a importância do Arteterapeuta dentro de um instituto francês de 
referência, especializado em jovens portadores de deficiência motora e que foi concebido especialmente 
para esse fim. De início o foco será a própria arquitetura do edifício e a disposição das salas no espaço. Em 
seguida será abordado o aspecto do trabalho em equipe incluindo aí o Arteterapeuta. Além disso, dois 
casos de estudo serão enunciados e apreciados segundo metodologia específica, sendo o imaginário e a 
empatia fatores inerentes a esse processo. Um deles sobre uma jovem tetraplégica com Amiotrofia Espinhal 
tipo1 e outro sobre um jovem paraplégico com Distrofia Muscular de Duchenne. O embasamento teórico da 
aplicação da Arteterapia é constituído de teorias advindas de filósofos como Kant, Bertrand Vergely, Richard 
Forrestier e Platão, psiquiatras como Christophe André, Borys Cyrulnik, artistas como Fayga Ostrower e 
arteterapeutas como Marie-Vaillant Perriere entre outros. O caminho escolhido para a coleta de dados dos 
casos apreciados é a observação ostensiva de todo elemento constitutivo de reação-expressão em cada 
fase do processo arteterapêutico. A instigação do imaginário e da criatividade gerou resultados positivos 
nos dois casos. 
 
Palavras-chave: Arteterapia. Distrofia muscular. Arquitetura hospitalar. Colagem. 
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Esse artigo é decorrente da apresentação feita 
no XII Congresso Brasileiro de Arteterapia 
realizado em Salvador, Bahia, em outubro de 
2016. Ele versa sobre a importância do 
Arteterapeuta dentro de um instituto francês de 
referência, especializado em jovens portadores 
de deficiência motora, que foi concebido 
especialmente para esse público.  

A Arteterapia vem crescendo em importância e 
reconhecimento tanto no Brasil como no exterior 
desde seu aparecimento no início do século XX, 
mas ainda encontra bastante dificuldade para ser 
aceita como profissão independente e 
fundamental nos espaços terapêuticos ou 
sanitários. 

A escola de Arteterapia de Tours, França, 
AFRATAPEM, local de formação dessa autora, 
muito tem lutado por esse reconhecimento no 
espaço francês e europeu. Seu fundador, o 
filósofo e musicoterapeuta Richard Forestier 
(2014, p.36), tem por definição que ‖Arteterapia é 
a exploração do potencial artístico numa visão 
humanitária e terapêutica que se fundamenta 
na adaptação do conhecimento artístico e da 
fisiologia humana”.  

 
A escola busca reforçar que há muito essa 

disciplina não está mais vinculada à psicologia, 
situando-se como profissão autônoma numa 
equipe de cuidados paliativos. Em paralelo, a 
Arteterapia no Brasil vem da mesma forma 
lutando por seu reconhecimento e posição entre 
as demais profissões terapêuticas e sanitárias.  

Decorrente dessa situação apresento aqui um 
modelo de estrutura institucional onde o 
arteterapeuta é verdadeiramente considerado e 
respeitado, estando incluído na equipe 
multidisciplinar e como isso reflete no 
atendimento aos pacientes. 

 
Dependências do Instituto 

 
O Instituto d‘Education Motrice é um 

estabelecimento que acolhe 60 jovens de 4 a 20 
anos portadores de Charlemagne deficiência 
motora decorrente de diversas patologias. 

Seu edifício foi projetado para o conforto e 
bem-estar desses jovens. Boa luminosidade, 
amplos corredores, móveis adaptáveis, portas 
largas, tudo converge para a possibilidade de 
movimento sem obstáculos. 

Charlemagne é um instituto médico-social, 
pois tem por missão cuidar dos pacientes 

gerando o máximo de autonomia possível e 
favorecendo um forte trabalho de inclusão. 
 

Corredor de entrada 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Observa-se nas paredes dos corredores, uma 

ampla exposição de obras produzidas no atelier 
de Arteterapia decorando e tornando o ambiente 
mais alegre e acolhedor. Desde já percebemos a 
importância dada a esse ofício pelo instituto. 

 
 

Corredor lateral 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Ao longo dos corredores laterais encontram-se 

as salas de atendimento em psicologia, 
fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional 
(TO), educação especializada e técnica, 
hortiterapia e Arteterapia. Esse sistema de 
instalar a equipe profissional num mesmo 
corredor é muito positivo, pois gera 
intercomunicação entre todos beneficiando o 
próprio paciente. Informações atualizadas e 
trocadas diariamente sobre os jovens promovem 
a coesão entre os vários profissionais 
direcionando suas atividades para um mesmo fim 
– melhora da qualidade existencial. 

O Arteterapeuta participa das reuniões de 
todos os setores que acontecem no 
estabelecimento uma vez por semana com 
síntese uma vez por ano. Inclusive os setores de 
inserção social, profissionalizantes e educativos 
têm no Arteterapeuta um importante colaborador. 

O espaço arteterapêutico é privilegiado e 
dispõe de todos os recursos para facilitar a 
flexibilidade no trabalho artístico.  
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Porta do atelier com o nome da profissional  

e atelier de Arteterapia 

 
 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
O Instituto disponibiliza elementos importantes 

para uma boa funcionalidade do atelier: 
 

 Boa luminosidade 

 Espaço para mobilidade de cadeirante 

 Suporte adaptado para deficiência motora 

no fazer arte 

 Pia 

 Diversidade de materiais 

 Acesso à Internet 

 
O jovem deficiente ao adentrar na sala de 

Arteterapia para uma sessão, deixa do lado de 
fora um cotidiano sofrido de muitas consultas, de 
sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, de 
exercícios físicos restauradores e reparadores e 
de medicamentos, para vivenciar seu lado 
saudável, espiritual, onde o imaginário  é o 
senhor da ação. A pessoa passa então a ser 
sujeito de sua vida, fazendo suas próprias 
escolhas, revelando sua expressividade. 

Ilustrando essa passagem do umbral 
terapêutico que possibilita o alívio da dor, do 
sofrimento e o despertar das sensações, 
apresento um estudo de caso ocorrido no citado 
atelier. 

 
Lyz 

Sessão com Lyz 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
 

Lyz é uma jovem de 19 anos que sofre de 
amiotrofia espinhal tipo I. Sua dependência é 
completa e sua comunicação se faz através de 
um franzir de sobrancelhas para ―não‖ e um 
piscar de olhos para ―sim‖. Ela jamais sorriu ou 
movimentou qualquer parte do seu corpo. Seus 
mecanismos básicos vitais como respirar e se 
alimentar funcionam à base de aparelhos. Quanto 
ao mecanismo cognitivo ela é capaz de 
compreender um diálogo, tem poder de decisão, 
concentração e planejamento. Tem preservado 
seu mecanismo sensorial. 

A jovem foi para a sessão num momento 
emocional e psicológico muito difícil;estava de 
partida do instituto pois  logo  completaria vinte 
anos, data limite estabelecida  pelo local. Ela 
também havia perdido o interesse de estar em 
grupo, de frequentar o instituto. Sua tristeza 
devia-se também à mudança temporária de sua 
acompanhante em licença maternidade. 

Analisando seu dossier, verifiquei que Liz 
gostava da Colagem e do tema ―moda‖. Assim, 
iniciei nosso primeiro encontro me apresentando 
para em seguida mostrar a ela algumas imagens 
de moda e decoração em impressões sobre 
papel. Propus então retomarmos essa técnica, o 
que ela concordou de imediato. 

Num caso extremo como o de Lyz, a Colagem 
é a ferramenta artística que melhor permite ao 
profissional reproduzir fielmente o que está na 
mente do paciente. Tolerância, paciência, 
intuição, empatia e amor ao próximo foram 
elementos fundamentais nesse atendimento. 
Cada imagem, cada palavra, cada detalhe de sua 
obra foram escolhidos por ela através de seu 
modo de dizer sim ou não. A imagem acima 
exemplifica bem a maneira com que foi possível 
montar sua colagem – sempre ao seu lado, 
apontando no suporte o local onde cada elemento 
escolhido por ela deveria ser fixado segundo seu 
olhar. 

Como já foi dito anteriormente, o respeito que 
o instituto dedica ao arteterapeuta, a segurança 
que ele lhe dá e o bom entrosamento da equipe é 
o que torna viável um atendimento limite como 
esse. Lyz foi surpreendente. A cada sessão mais 



176 

 

Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017            ISSN 2317-8612              http://revistatransdisciplinar.com.br           -           www.artezen.org                                                                                       

 

ela se permitia ―ser‖, se posicionando. Sua auto-
confiança foi se construindo passo a passo. 

 
A seguir imagens do processo arteterapêutico. 
 

Os objetivos arteterapêuticos foram: 
 

• Promover o impulso vital no 

interesse de um projeto artístico 

• Favorecer a busca da ―sua‖ beleza e 

estilo para o prazer sensorial 

• Estimular expressão e comunicação 

 
1º trabalho                                    2º trabalho 

 
 

3º trabalho 

 
 

4º trabalho 

 
 

 
Fonte: Arquivo da autora 

Análise do percurso 
 

Observa-seno decorrer das produções, que 
Lyz foi ampliando seu imaginário, agregando e 
aceitando novas cores, novos materiais, o que no 
princípio não acontecia. No quarto trabalho houve 
uma forte mudança no campo estético.  A jovem 
se permitiu uma imersão no imaginário e na 
criatividade tanto na sua obra como na maneira 
de se vestir. Passou a vir às sessões maquiada, 
com vestimentas estilo túnica e cabelos 
penteados de forma diferente. Evidenciava-se 
nesse momento um regate de sua autoestima e 
um prazer estético, elementos de forte impacto 
motivacional no seu elã vital. 

A 13ª sessão (total de quinze) apresentou o 
coroamento terapêutico. Através de sua 
cuidadora, Lyz  trouxe o desejo de um novo 
projeto (um dos objetivos do atendimento). 
Desenvolver um cartão para dedicá-lo a alguém 
querido. Ela havia visto algum modelo que a 
cativou e de algum modo conseguiu expressar 
esse desejo à sua acompanhante. 

Com seu piscar de olhos Lyz me confirmou 
seu novo projeto artístico. Pela primeira vez quis 
usar grafia e folhas e flores secas. 

A primeira palavra escolhida foi ―Nouvelle‖ 
tirada de um jornal local. ―Nouvelle‖ significa 
―nova‖ em português. Perguntei a ela se 
poderíamos dizer “nouvelle Lyz‖ e ela aquiesceu. 
 
 

5º Trabalho 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

 
 

“Há uma vida que vive em nós.  
Vivemos uma surpreendente liberação 

de si quando  
respondemos a este apelo.  

Sofremos quando a sufocamos. 
A Beleza está em escutar essa vida, 

em  inspirar-se por ela”. 
 

(VERGELY, 2010, p.12) 
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O texto de Vergely retrata bem a condição 
física e psicológica de Lyz e de todo deficiente 
que não tem como se exprimir.  Essa vida contida 
sufoca as emoções do indivíduo o que inviabiliza 
uma melhora na qualidade existencial da vida. 

 
 

Avaliação 
 
Utilizei dois itens básicos observáveis como 

método de avaliação. O engajamento e a 
imaginação. Esses dois elementos refletem o 
nível de envolvimento do paciente com o trabalho 
e o tanto que ele está usando sua criatividade 
(considerando a imaginação por base). A partir da 
observação e evolução desses itens, constata-se 
que Lyz conseguiu naquele momento promover 
uma evasão do seu pesado cotidiano e vivenciar 
com prazer a vida escondida no seu íntimo 
recuperando assim sua vontade de viver e de 
estar com o outro apesar de toda limitação que a 
vida lhe trouxe. 

As sessões em que o elemento engajamento é 
baixo demonstram momentos em que precisamos 
fazer uma pausa para sua respiração mecânica; 
em outros significa ausência na sessão ou que a 
fadiga provocada pela doença provocou  o desejo 
de descansar. 

O quesito ―imaginação‖ foi sempre ascendente 
como se observa no decorrer de sua produção. 
 
S= sessão 
0 - 5 = cotação 
 

 
Engajamento                                                               
Imaginação 

 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

 
 
 
 

Conclusão 
 

Quando se percebe a importância do 
arteterapeuta como cuidador paliativo como o faz 
o instituto Charlemagne, novas possibilidades de 
evasão da dor e do sofrimento humano podem 
ser oferecidas ao paciente através da arte sob a 
orientação cautelosa, cuidadosa e respeitosa 
desse profissional que adapta seu conhecimento 
em arte e em fisiologia para restaurar no indivíduo 
a motivação do viver, para revelar suas 
capacidades de aceitação e/ou enfrentamento de 
uma situação, para a redescoberta do 
encantamento pela vida, buscando a melhora de 
sua qualidade existencial . 

É importante que nós, arteterapeutas, 
possamos revelar à direção de institutos, 
hospitais e clínicas, a importância de nosso 
trabalho, comprovando experiência e coerência 
teórica. Enfrentamos ainda muita dificuldade 
nesse campo, mas devemos ser persistentes e 
presentes em toda oportunidade passível de 
ouvirem nossa voz. 
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TEMAS LIVRES 

13 – A ARTETERAPIA DELINEANDO NOVOS CAMINHOS: FACILITAR 
A INTEGRAÇÃO PESSOAL E FAMILIAR POR MEIO DO GENOGRAMA 

 
Flora Elisa de Carvalho Fussi¹ 

 
Resumo 
Facilitar formas de conhecer a rede de sustentação/dificuldades para o cuidado do paciente, favorecendo a 
construção de vínculo, avaliando suportes e recursos existentes, no trabalho arteterapêutico, nesse diálogo, 
amplia-se o conhecimento das relações familiares. O genograma é um instrumento de identificação da 
dinâmica familiar, com suas possíveis implicações. Trazendo conjuntamente o ecomapa, que por meio da 
representação gráfica esclarece as relações familiares, dando sentido aos afetos. Mediado pela 
arteterapeuta, facilita a comunicação entre o mundo interno e a realidade familiar, a partir das formas e da 
―cor que eu gosto‖. Cor que possibilita a cada um trazer sua percepção, num registro simbólico da história 
pessoal, como diz Guimarães (2009) com seus sabores e dissabores. Ao criar o genograma, abre-se à 
sensibilidade, a compreensão e a recepção dos sentidos ao novo. Sendo o desenho uma representação 
dramática com a intenção criativa, nessa duplicidade encontra-se a eficácia terapêutica (PAIN, 2009).  O 
que leva a participação corporal, no gestual do desenho, incorporando o afeto. O desenho para Furth 
(2004), traz informações sobre quem o executa e essa informação pode ser aplicada  também a outros 
membros familiares. Ampliando seu significado, ―o material inconsciente que se origina na psique 
permanece na psique ao mesmo tempo em que se manifesta externamente em momentos de dificuldade‖ 
(p.31). Assim surge também no genograma, permitindo que ao ser simbolizado, deixe fluir a energia 
estagnada, pois ao ser acessada, pode ser trazida para a consciência, facilitando a elaboração de 
complexos. 
 
Palavras-chave: Arteterapia. Genograma. História pessoal. 
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Trabalho como Arteterapeuta num Centro de 
Atenção Psicossocial – CAPS, e durante uma 
reavaliação do serviço, revendo a elaboração do 
Projeto Terapêutico Singular (PTS) dos pacientes 
– que vem a ser, uma prática integrada e visa à 
construção de ações interdisciplinares de 
cuidado, onde cada membro da equipe dispõe de 
seu saber e suas técnicas. Por ser uma prática 
transversal da clínica ampliada, é preciso um 
diagnóstico multiaxial, onde as referências e 
observações sobre os pacientes ou as famílias, 
surgem da troca de ponto de vista entre os 
diversos profissionais. ―O diagnóstico multiaxial 
revela quais são as raízes dos problemas 
enfrentados pela família biopsicossocial‖ 
(SCHLITHLER.; CERON; GONÇALVES, s/d, p. 
64). Ficou acordado com a equipe, que iríamos 
utilizar o genograma como Instrumento de 
identificação da dinâmica familiar, devido suas 
possíveis implicações.  

Iniciamos sua utilização, com os profissionais 
fazendo a construção do genograma. Foi aí que 
tive a ideia de utilizar cores para melhor identificar 
os familiares e as relações, mas essa atividade 
ainda me inquietava. O genograma (Fig.1) é 
extremamente esclarecedor, mas sentia que 
podia obter mais informações a respeito não só 
da família, mas do próprio paciente. 

 
Fig. 1 Genograma 

 
(Ministério da Saúde, 2012) 

 
Foi quando passei a deixar o próprio paciente 

fazer o seu genograma, repassando os dados 
mínimos para sua elaboração e acrescentando 
que poderiam fazer na folha dividida ao meio para 
facilitar sua execução, mas que poderiam 
escolher o lado que quisessem para representar a 
família paterna e a materna, bem como decidirem 
sobre os símbolos que representassem os 
familiares, incluindo, se quisessem, colocar o 
cachorro, o gato e o papagaio, digo brincando, 
mas falando sério. Visto que os gatos e cachorros 
são importantes no tratamento de pessoas com 
transtorno mental, Nise da Silveira os introduziu 
no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II no Rio 
de Janeiro, como co-terapeutas, para beneficiar o 
convívio dos pacientes esquizofrênicos com essa 
interação (SANTOS,1994). Se necessário 
recebem ajuda ou apoio da Arteterapeuta, ou do 
grupo para construir o genograma. 

A partir desse dia peço para os pacientes nas 
Oficinas de Arteterapia do CAPS (que atente 

adultos com transtorno Mental, de moderado a 
grave) construírem o genograma a partir das 
formas e da ―cor que eu gosto‖. Dando a 
possibilidade de cada um trazer sua percepção 
em relação a sua família e a ele próprio, fazendo 
um registro simbólico da história pessoal. 
Buscando nesse colorido, como refere Guimarães 
(2009) seus sabores e dissabores.  

Ao término da confecção do genograma, é 
pedido uma representação gráfica que esclarece 
também as relações familiares, o ecomapa, que 
em minha percepção, dá sentido aos afetos, 
possibilitando visualizar a relação entre o mundo 
interno e a realidade familiar. A consigna é que 
escolham um membro da família com quem se 
relacionem melhor e se liguem a ele, contornando 
as duas pessoas (com a cor escolhida). Para em 
seguida pedir que referenciem o familiar com o 
qual tenham dificuldade de relacionamento, 
escolham uma cor e com ela criem uma forma 
para referenciar. Ou conforme o que queremos 
saber, podem também referenciar os moradores 
da mesma casa, entre outras possibilidades.  Ao 
incluirmos estas relações agregamos o ecomapa, 
que demonstra as relações, que podem ser 
familiares ou sociais. 

No genograma² (Fig. 2) foi pedido para 
demonstrarem o relacionamento com um membro 
da família com quem se relacionem melhor, que 
foi representado pela paciente com a cor rosa, 
contornando a ela e a um filho. E depois o familiar 
com o qual tenham dificuldade de 
relacionamento, que foi representado com a cor 
verde, apresentando uma dificuldade com a filha 
(linhas mais pontiagudas) e menor dificuldade 
com o filho (linha mais sinuosa). Ressaltando a 
importância que ela dá aos avós (paternos e 
maternos) que foram representados pelo rosto, 
segundo ela, foi criada pela avó materna). 

 
Fig. 2 – Genograma construído a partir das formas e da 

―cor que eu gosto‘‘ 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Se for preciso que mais informações sejam 

disponibilizadas, peço também a escrita criativa, 
ou seja,  uma   escrita   livre,   sem  censuras,  ou  

 
________________ 
² Os nomes de todos os pacientes e familiares dos 
genogramas foram apagados. 
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preocupação com a exatidão da escrita 
oferecendo via de acesso ao inconsciente. Para 
que aflorem na consciência e no processo 
arteterapêutico é importante ―escrever para 
compreender a si mesmo...‖ (PHILIPPINI, 2009, 
p.111). 

Com o genograma em mãos, conforme Riley 
nos traz, ―confiamos nas informações silenciosas 
fornecidas pelas ilustrações visuais da narrativa, 
que informam sobre nossas contribuições e 
observações. [...] Esta combinação resulta na 
criação de visões alternativas da história do 
cliente‖ (RILEY, 1988, p.11).  

Neste caso (Fig.3), MF representa a família 
materna do lado esquerdo, voltado às emoções e 
a família paterna do lado direito, voltado à razão 
(Furth, 2004). E a representação de sua família 
(filhos e companheiros) do lado esquerdo, que 
podemos observar de forma bastante confusa. 
Conforme foi desenhando, referiu ter sofrido 
muita violência e maus tratos na infância. 

 
Fig. 3 – Genograma de MF 

 
 

Fig.4  –  Genograma (filho)

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

MF chega ao CAPS, apresentando-se confusa 
e com ideias persecutórias (não nos passa seu 
sobrenome ou endereço, com medo de ser 
encontrada. E traz junto consigo o filho de 8 
anos). É encaminhada para a Arteterapia, 

trazendo o filho junto, pois tem medo de se 
separar dele e ele sofrer algum mal. Os dois são 
recebidos pelo grupo, quando foi feito um acordo 
com todos, da criança participar dos 
atendimentos (ele fica desenhando ou pintando e 
gosta de seguir a consigna trazida), até o 
momento do fechamento, nessa hora MF fecha 
seu trabalho somente comigo e sai com a criança.  

Neste dia, seu filho fez o seu genograma (Fig. 
4) trazendo a mãe triste e seu pai e escreveu 
―meu pai me abandonou‖, para Furth (2004) a 
escrita no desenho define com maior clareza o 
conteúdo transmitido. E mais abaixo da folha traz 
seus irmãos, acrescentando os amigos. Ao 
terminar, conta a sua história e me dá seu 
desenho de presente. Atualmente MF não traz 
mais o filho ao grupo, leva-o para 
acompanhamento em outra instituição 
especializada em atendimento infantil. 

Na Arteterapia o genograma permite um 
diálogo junto ao trabalho arteterapêutico, 
ampliando o conhecimento das relações 
familiares. Na Fig. 5, aparece uma relação 
pautada na tristeza, que podemos observar nas 
sombras do traçado e são esclarecidas pela 
paciente, sem que fosse pedido, num diálogo 
espontâneo durante o fechamento que, para ela 
foi um ano de muitas perdas por morte, tio, tia, 
mãe... A confecção do genograma possibilitou 
também a elaboração desses sentimentos, 
diminuindo a cisão entre consciente e 
inconsciente (URRUTIGARAY, 2008). A tristeza 
trazida à tona restaura um canal de comunicação 
ao ser concretizada.  

 
Fig. 5 – ―Perdas‖ 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Outro ponto importante é que nos permite 

conhecer a rede de sustentação (Fig.6). Podemos 
observar que falta algo no desenho... exatamente 
a falta de contato, não encontramos ligações 
entre as pessoas, exceto entre o pai e a mãe. P 
se representa em azul claro, que simboliza a 
sensibilidade psíquica e expressa senso artístico 
e estético na vida diária (ele é artista), a autocura. 
O vermelho com o qual representa a mãe e a boa 
relação entre eles, sugere cor de energia vital, da 
decisão e para Kandinski alegria, cor do fogo – da 
transformação. Representa as avós em rosa (uma 
suavização do vermelho), ele e o pai e o avô 
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paterno com o azul, numa identificação e o avô 
materno em violeta que traz a união do azul e 
vermelho – corpo e espírito, da síntese entre os 
opostos – cor do conflito de adolescente em 
relação aos pais, que ele sugere com o avô 
(PUVIANI, 2013).  

 
Fig. 6 - O símbolo leva ao complexo. 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Ao conversarmos com o paciente sobre a 

produção é preciso lembrar a necessidade do 
cuidado com as palavras, para evitar a distorção 
não intencional, da própria censura verbal dele 
(RILAY, 1998). E para compreendermos melhor o 
próprio genograma, nos perguntamos o que está 
cheio e o que está vazio, como se dão estas 
relações? O que está sublinhado, demonstrando 
a dificuldade? (FURTH, 2004). A relação que 
aparece está tracejada – ―não me dou com esse 
irmão – ignoro‖ - Por meio do símbolo chegamos 
ao complexo, o qual o problema se mistura 
(RILAY, 1998). Ao mesmo tempo, o símbolo do 
infinito, mostra a única relação, com a mãe, 
ajudando a esclarecer um possível diagnóstico.  

O genograma nos permite ver com clareza as 
redes de suporte (Fig. 7) e o quanto elas são 
importantes para o equilíbrio emocional tanto da 
pessoa quanto da família. Neste genograma, feito 
por uma estagiária (o CAPS recebe alunos, 
contribuindo para a formação acadêmica), o cão 
aparece como parte de uma importante relação 
amorosa, que é destacada por um coração. Para 
Silveira (2001) o cachorro traz emoções simples e 
diretas, agradáveis ao balançar sua calda ou 
demonstrando desprazer ao latir.  

 
Fig. 7 – Rede de suporte 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

Demonstra também as dificuldades na relação 
(Fig.8), na folha excessivamente preenchida, 
Furth (2004) sugere a pessoa estar 
transbordando energia ou fazendo uma 
supercompensação. Em sua fala AS traz a 
agressividade contida ao se referir à sua crise na 
adolescência (andava sem roupa). Depois 
recorda: ―levei muita pancada‖ – ―difícil reviver 
situação familiar da vida, mexer com o passado‖. 
Em criança teve brigas muito sérias com o irmão 
e a situação de abuso de um tio. O genograma na 
Arteterapia leva a uma leitura simbólica da 
imagem, para Urrutigaray (2008) permitindo à 
pessoa lidar com seus conteúdos internos e 
vivenciar sua própria experiência. 
 

Fig 8 – AS - Dificuldades nas relações familiares. 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
O gato traz o simbolismo do feminino e do 

homem em suas qualidades varonis, é corajoso, 
insubmisso (SILVEIRA, 2001). E é nesse sentido 
que AS o traz, percebe-se isso no decorrer de 
suas falas e atitudes. 

Assim, conteúdos expressos na construção do 
genograma permitem a percepção das sombras, 
possibilita, por meio do material artístico utilizado, 
permitindo ao inconsciente se manifestar de 
forma construtiva levando à integração da psique 
(URRUTIGARAY, 2008), onde cada um segue 
seu processo de individuação, ao se perceberem, 
permitindo-se sair da sua zona de conforto, 
desvelando partes de si.  

Um outro estudo (Fig. 9) demonstra a 
possibilidade da paciente se abrir à sensibilidade, 
a compreensão e a recepção dos sentidos ao 
novo. M relata, ao fazer o genograma, a 
dificuldade de fazer a menção ao tio paterno. Sua 
produção tem sua maior parte desenhada do lado 
esquerdo da folha, onde representa a família 
paterna. Não traz os vínculos familiares, 
demonstra em sua fala estar dominada pelas 
emoções, num relacionamento pautado pela dor. 
O tio, ao qual refere dificuldade de 
relacionamento, é representado com a ausência 
de cor, que para Furth (2004) manifesta 
sentimentos reprimidos.  

O forte sombreado do traçado na relação difícil 
com esse tio, sugere a fixação e a ansiedade 
sobre o que o objeto representa simbolicamente, 
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com grande energia despendida. Uma obstrução 
de energia, onde a escrita no próprio desenho 
reforça o sentimento, ―tio que eu não gosto‖. 
Houve uma tentativa de abuso, por parte deste, 
situação que desencadeou sua crise. 

 
Fig.9 – Possibilidades 

 
 

Fig. 10 – Raiva 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Ao buscarmos o simbolismo das cores 

encontramos a representação do pai em 
vermelho, cor de sangue (dito por ela), referindo 
perigo. A representação da irmã, na cor rosa, ―cor 
que detesto‖. Diante do quadro apresentado, foi 
pedido que representasse em outra folha, a sua 
raiva (Fig. 10). Por ser o desenho uma 
representação dramática com a intenção criativa, 
nessa duplicidade encontra-se a eficácia 
terapêutica (PAIN, 2009). M traz sua energia ou 
libido no desenho com giz de cera preto, uma 
―intensidade do processo psíquico, seus valores 
psicológicos‖ (JUNG, 1976, apud FURTH, 2004, 
p.37) rabiscando com muita força, até se cansar. 
Confirmando os dizeres de Riley ―o ato de fazer 
arte em si, inclui não só construir uma imagem, 
mas pode incluir destruição e eventual 
reconstrução dos elementos contidos numa 
imagem‖ (1998, p.19). 

Voltando à representação do genograma (Fig. 
9), que nos possibilita avaliar recursos existentes, 
percebe-se que M não se identifica 
nominalmente, mostra-se triste na maioria das 
vezes e está sempre falando e pensando na 
possibilidade de morrer, porém, coloca-se na 
figura central da folha, demonstrando uma 
possibilidade de recurso, visto que já há algum 

tempo faz parte do atendimento em Arteterapia, 
podemos perceber melhora em sua autoestima.  

O outro recurso encontrado é o sobrinho (2 
anos) que é representado em amarelo 
esverdeado claro, cor que simbolicamente para 
Furth (2004) refere situação precária de vida 
frágil, e ao pedirmos que traga uma pessoa com 
quem se relaciona bem, demonstra o elo com a 
cor amarelo claro neon, trazendo um recurso, 
porém frágil. Para Marletta (apud PUVIANI, 2013) 
o amarelo representa a capacidade de escolha 
num processo de crescimento. Na época 
trabalhamos a possibilidade dela ajudar a cuidar 
desse sobrinho junto com a irmã, ela aceitou.  

As informações permitem que, ao serem 
simbolizadas, deixem fluir a energia estagnada.  
A energia quando acessada, pode ser trazida 
para a consciência, facilitando a elaboração de 
complexos. 

Podemos perceber que na confecção do 
genograma com o ecomapa, o gestual do 
desenho leva a participação corporal, que 
possibilita incorporar o afeto. O desenho efetuado 
nos traz informações sobre quem o executa e 
essa informação pode ser aplicada também a 
outros familiares, conforme narra Furth (2004). 

O genograma com ecomapa, elaborado com a 
criatividade do paciente nos permitiu perceber 
que ―o material inconsciente que se origina na 
psique permanece na psique ao mesmo tempo 
em que se manifesta externamente em momentos 
de dificuldade‖ (FURTH, 2004, p.31).  

 
Fig. 11 – Relações 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Essa criatividade demonstrada no desenho 

(Fig. 11) é também levada para a vida pessoal e 
familiar, o que nos faz buscar Winnicott ―a 
criatividade é própria do estar vivo – de tal forma 
que, a não ser que a pessoa esteja em estado de 
repouso,  ela  está  sempre  tentando,  de   algum  
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modo, alcançar algo, de maneira que, se houver 
um objeto no caminho, poderá haver um 
relacionamento‖ (1989, p. 33). 

RS nos mostra seu relacionamento com sua 
família hora difícil (Fig. 11) e hora amigável. 
Deixando bem claro na legenda, essas relações, 
bem como na cor utilizada, onde o amigável é 
desenhado com a cor preta (do lápis de cor). 
Buscando seu simbolismo em Puviani (2013), 
esta representa tanto a cor das trevas, do 
inconsciente, da tristeza, absolutismo, quanto a 
cor dos heróis, personagens fortes, com poder. A 
relação com os pais está demonstrada de forma 
encapsulada, mas traz nas roupas a cor amarela 
trazendo a capacidade de escolha num processo 
de crescimento entre ele e seus pais 
(MARTELLA, apud PUVIANI, 2013), visto que seu 
irmão não está vinculado a ninguém. 

RS coloca-se junto com o irmão no centro da 
folha, num lugar de destaque, de importância. 
Mas RS está encapsulado, assim como seus pais 
e as duas avós, Furth (2004) coloca a 
encapsulação como uma prisão, colocar limites 
ao redor de si, ficar longe. Demonstrando 
necessidade de proteção, tem medo ou o que à 
sua volta o prende.  

É importante observarmos o valor expressivo, 
simbólico e narrativo nessas imagens, pois para 
Puviani (2013) o desenho torna visível os mundos 
internos e as relações externas, comunicando-
nos os problemas e as soluções, pois as imagens 
são transformadoras.  

No momento do fechamento, quando 
conversamos sobre a produção, os pacientes 
estavam bastante interessados: R refere que foi 
‗‘interessante, abriu a mente... Ver a família como 
um todo‖.  MF diz ―gostei‖, ficou curiosa, pois não 
sabia o nome dos avós, disse que iria perguntar 
para a mãe. A traz uma ―lembrança boa‖ (da tia 
que já morreu), trouxe também a briga com a 
família, mas que na hora que precisam, defende-
os. Já para F, ―foi difícil, porque não conheci amor 
de mãe‖ (foi criada pela avó, pela qual tem muita 
estima). M relata: ―perceber os relacionamentos 
no papel abre a mente‖. D menciona ―lembrei que 
reclamava da bagunça da família, mas hoje vi que 
gosto‖ (está longe da família). 

Foi possível perceber que o genograma 
desenvolvido em grupo, favorece trabalho de 
inclusão do paciente, seja em sua valorização 
pessoal, familiar ou ao se perceber pertencendo 
aos relacionamentos familiares. É um exercício 
de tolerância, tanto em relação ao outro durante o 
grupo, como aos familiares, que é percebido em 
suas falas. Ficou claro o fortalecimento dos 
vínculos, tanto com a Arteterapeuta quanto com o 
grupo, pois puderam dividir suas dores, seus 
segredos, suas alegrias. 
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SIMPÓSIO 

14 – SER PROFESSOR E SER HUMANO: ARTETERAPIA COMO MEIO DE PROMOÇÃO DA 

QUALIDADE DE VIDA DE PROFESSORES 
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RESUMO 
Os professores são verdadeiros heróis. O trabalho destes profissionais exige conhecimento, 
responsabilidade, compromisso e dedicação desde a sua formação até cada momento vivido no exercício 
da profissão. No seu caminho, os professores criam e recriam personagens e vivenciam diversas 
situações até se perderem, ou se reencontrarem. Pensando nestas questões e por também sermos 
professoras, realizamos um projeto de Arteterapia com o objetivo de propiciar a melhora da 
qualidade de vida pessoal e profissional dos participantes.  Na fundamentação teórica abordamos os 
temas: O ser professor e o ser humano e, Arteterapia na promoção da qualidade de vida. O público alvo 
foram professores de uma escola da Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo. No projeto 
foram aplicadas dez oficinas com atividades propostas a partir da ―correlação entre temas e recursos‖. As 
Cartas do Tarot de Marselha nos serviram como guia para escolha da sequência das oficinas. No processo 
arteterapêutico aplicamos atividades expressivas relacionadas ao momento atual da vida dos 
profissionais e suas projeções para o futuro: “Mandala de Sementes”; “Diário de Bordo”; “Pintura 
em Pedras”; “Olho de Deus”; “Estátua Viva”; “O Cetro”; “Mandala de Vela”; “Mala de Viagem”; 
“Panô” e “Máquina Humana”. Utilizamos a observação direta e por meio de relatórios descritivos 
registramos as reações e falas dos participantes. O envolvimento, comprometimento e entusiasmo de 
todos; os relatos de situações da vida pessoal e profissional que surgiam no decorrer das oficinas, a 
descontração e harmonia demonstraram os resultados positivos deste processo arteterapêutico na 
promoção da qualidade de vida dos professores. 
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INTRODUÇÃO: NOSSO CAMINHO – DA 
EDUCAÇÃO À ARTETERAPIA 
 

Mulheres e homens, somos os únicos seres 
que, social e historicamente, nos tornamos 
capazes de aprender. Por isso, somos os únicos 
em que aprender é uma aventura criadora, algo, 
por isso mesmo, muito mais rico do que 
meramente repetir a lição dada. Aprender para 
nós é construir, reconstruir, constatar para 
mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e 
à aventura do espírito (FREIRE, 1996, p.41 ). 

 
O planeta está atravessando um período de 

profundas mudanças. Vivemos numa sociedade 
na qual o nível de felicidade está diretamente 
ligado ao ter. A área educacional está 
mergulhada neste oceano de acontecimentos. 

Para corresponder às atuais necessidades da 
educação formal e toda sua complexidade e 
problemática, os professores ficam à mercê de 
um fazer muitas vezes sem sentido: a escola do 
fazer. Neste contexto, os professores podem 
ser vistos como verdadeiros heróis: têm a 
missão de cumprir regras, adequar-se aos 
ambientes mais diversos e, o mais importante: 
guiar os alunos pelo universo do conhecimento. 
Nesta trajetória o ser fica em segundo plano, 
restando apenas o professor, profissão 
confundida com ―missão‖ de vida ou ―a vida em si 
mesma‖ e a vida fica perdida, desconhecida.  

Como professoras, observamos e 
vivenciamos situações que fazem parte do 
chamado “fazer pedagógico”, vivenciado nas 
reuniões de planejamento, elaboração dos 
planos de ensino, preparação do material 
didático para as aulas, registros de notas, 
faltas e conteúdos, preparação, aplicação e 
correção das avaliações, além de muitos 
outros “fazeres”. Em sala de aula, apesar do 
planejamento e preparo prévios, nos 
deparamos com as mais diversas situações 
nesta verdadeira trama de possibilidades. 
Neste cenário compartilhamos caminhos com 
professores, alunos e outros profissionais, 
cada qual com sua história, suas crenças, 
desafios e papéis. Como seres humanos, 
manifestamos na forma de pensamentos e 
sentimentos tudo que vivenciamos e 
registramos em cada cena; criamos e 
recriamos personagens; seguimos nossa 
trajetória até nos perdermos, ou nos 
reencontrarmos. Nesta trajetória, entre 
personagens e histórias, dá-se o desenrolar 
desta trama: ser professor e ser humano. 
Assim caminhamos, aprendendo e ensinando.  

 ―Quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende, ensina ao aprender‖ (FREIRE, 1966, p. 
12). Esta frase pode ser interpretada como o 
caminho do professor que, antes de ensinar 
deve aprender. Mas, aprender o que? 
Conteúdos? Estratégias de ensino? Ou 
aprender sobre si mesmo?  Acreditamos que 

um bom profissional é aquele que conhece a 
si mesmo. Para atender à constante 
necessidade de aprimoramento profissional 
existem vários cursos de formação 
continuada: os cursos de “capacitação 
profissional”. Os objetivos destes cursos, na 
sua grande maioria, estão voltados à melhora 
da atuação no campo de trabalho. Dificilmente 
trabalham com questões relativas ao 
autoconhecimento, à saúde e qualidade de 
vida do ser humano que escolheu a profissão 
de professor. Visam o ter não o ser.  

Refletindo sobre os frutos colhidos na nossa 
caminhada como professoras e sobre as 
sementes em forma de ideias para um trabalho 
com a Arteterapia, criamos um projeto para 
atender o ser humano professor.  Nosso objetivo 
foi auxiliar na trajetória pessoal e profissional de 
professores promovendo a melhora da sua 
qualidade de vida pelo autoconhecimento. 
Realizamos um trabalho pautado num caminho, 
acreditando que, quando o professor olha para 
dentro e trabalha isto no sentido de melhorar-
se, apaixona-se por si mesmo, tem sua 
qualidade de vida melhorada e sua autoestima 
elevada e com isto, naturalmente exerce seu 
papel de forma mais harmônica consigo e com 
os outros. A partir desta atitude toda a 
sociedade e o planeta vão gradativamente se 
transformando, do micro ao macro.  

 
DO SER PROFESSOR AO SER HUMANO: 
JORNADA DO HERÓI  

 
Segundo as LDBEN, no TÍTULO I, Art. 1º: 

 
A Educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais 
(BRASIL, 1996). 

 
Analisando a educação, podemos descrevê-la 

como um complexo macrossistema formado por 
inúmeros microssistemas que se articulam num 
processo interativo e dinâmico e se entrelaçam 
nas experiências, conhecimentos, dúvidas, 
perspectivas e expectativas. Ela acontece numa 
conversa entre os que desejam evoluir e fazer 
toda humanidade evoluir como indica Saiane 
(2000) in Vergueiro (2009) afirmando que 
―nenhuma comunidade sobrevive por mais de 
uma geração se não houver transmissão de 
conhecimentos e tradições.‖  

Para atuar na sua profissão de forma eficiente, 
o professor deve ter conhecimento de leis e 
princípios da educação, atuando sempre de 
acordo com os mesmos, identificando a realidade 
onde trabalha e buscando de que forma irá fazer 
isto para melhor atender a comunidade em que 
atua. Ele deve ser responsável diante da 
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expectativa de formar para cidadania e deve 
cumprir as exigências do sistema educacional, 
exigências estas que requerem uma dedicação 
que ultrapassa o momento da aula, em si. Diante 
disto procuramos compreender qual o perfil deste 
profissional e as funções que ele desempenha; 
questionamo-nos sobre que valor humano ele 
possui e como ele se reconhece enquanto 
humano também; pensamos porque e como lidar 
com esse processo complexo do ensinar e 
aprender, pois, de acordo com Paulo Freire: 

 
Toda prática educativa demanda a existência 

de sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro 
que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho 
gnosiológico: a existência de objetos, conteúdos 
a serem ensinados e aprendidos; envolve o uso 
de métodos, de técnicas, de materiais; implica, 
em função de seu caráter diretivo, objetivo, 
sonhos, utopias, ideais (FREIRE, 1996, p. 41). 

 
Compreende-se que cabe ao professor, 

conhecer para ensinar. Este conhecimento 
ultrapassa a formação acadêmica nos cursos de 
licenciaturas e a formação contínua em cursos de 
aprimoramento profissional; é preciso que se 
promova o autoconhecimento e acolhimento do 
ser humano que está atuando neste papel.  

Conhecendo a si mesmo, com carinho e 
cuidado consigo, os professores desenvolverão a 
autoestima, a autoconfiança e a criatividade, 
influenciando a todos. Para Wosiack e Weinreb 
(2012, p.4), as ações devem ser voltadas sobre si 
mesmo, partindo de um conhecimento que está 
além dos academicamente construídos: ―que 
passa pela alma e não deixa vazio.‖ Isto deve ser 
feito com certa rapidez, pois as dificuldades 
refletem direta e imediatamente no meio 
educacional. 

Para Fagali (2005, apud FAGALI E LACAVA, 
2013, p.51), 

 
Merece destaque a compreensão e a 

autopercepção do professor em relação aos 
sentidos e significados da sua própria trajetória 
de herói enquanto aprendiz-profissional-
educador, levando em conta sua singularidade. 
(...) Todos pedem essa acolhida, que os permite 
se emocionar e pensar com suas feridas, 
fantasias e poderes de criar. 

 
Conhecer-se é acessar a psique que segundo 

Jung é ―um processo em evolução contínua, 
repleto de energia gerada a partir da tensão 
criativa entre as polaridades que irão resultar na 
produção dos símbolos‖ (JUNG apud 
GRINBERG, 1997, p. 66 e 67). 

De acordo com Ulson (1988, p. 29) no modelo 
junguiano, a psique seria composta de várias 
esferas concêntricas, lembrando uma cebola. De 
fora pra dentro, temos: o ego ou a consciência; o 
inconsciente pessoal ou os complexos e, mais 
profundamente, o inconsciente coletivo ou 
arquétipos. O funcionamento da psique é regido 

por leis. Estas leis são: a psique está em contínuo 
movimento; nada é estático; todo processo 
psíquico tem uma direção, uma finalidade; tudo 
busca uma compensação, um equilíbrio. Todo 
processo psíquico pode ser encarado de uma 
forma dialética entre essas forças.  

 
Ao longo de nossa trajetória de vida nós 

percorremos as camadas em direção ao Self, 

centro regulador, núcleo atômico, totalidade 
absoluta da psique. Conscientes ou não disto, 
todos nós somos conduzidos neste caminho 
regido por uma configuração, um esquema que 
nos orienta, denominado processo de 
individuação no qual há uma interligação entre 
as várias camadas e etapas.  Nesta trajetória há 
equilíbrio e desequilíbrio. Na busca do equilíbrio, 
surgiram os símbolos pelos quais 
representamos mentalmente uma situação 
vivida (JUNG apud VON FRANZ, 1964, p.160). 

 
O ego é a camada mais externa. É nossa 

consciência representada pelos papéis que 
assumimos, como o papel de professor. Para que 
haja evolução, porém, ―o ego deve ser capaz de 
ouvir atentamente e de entregar-se, sem qualquer 
outro propósito ou objetivo, ao impulso interior de 
crescimento‖ (VON FRANZ, 1964, p.162). 

Os complexos ou inconsciente pessoal são as 
personalidades parciais, uma multiplicidade de 
indivíduos atuantes dentro de um mesmo 
indivíduo. Eles são necessários e sua energia é 
fonte de criação direta ou indireta: ―sem eles 
haveria uma ausência de conflitos e, 
consequentemente, uma ausência de ansiedade‖ 
(ULSON, 1988, p.31). Os complexos permitem 
que estejamos num nível ideal de ansiedade para 
atuarmos de maneira adequada, sem falta nem 
excesso de energia criadora necessária ao 
trabalho nos ambientes educativos.  

Os arquétipos ―são categorias herdadas ou 
matrizes organizadoras nas quais estão uma 
tendência universal para a produção de imagens 
e símbolos com significados parecidos em 
culturas diversas, como o que aparece nos contos 
e mitos‖. Eles correspondem à incorporação de 
maneiras de reagir de uma espécie ao longo de 
milênios (ULSON, 1988, p. 35). Segundo 
Guggenbuhl-Craig (1978, apud VERGUEIRO, 
2009, p. 210), o arquétipo pode ser definido como 
uma potencialidade inata de comportamento, 
sendo uma estrutura preenchida pela vivência, 
com os conteúdos de cada um de nós. Mesmo 
sendo inconsciente, ele direciona nossa vida 
como um guia oculto, regendo, por exemplo, a 
escolha profissional e tudo que aparece no 
processo do ensinar e aprender. De acordo com 
Araújo (2013, p. 216 e 217), ―o fato de duas ou 
mais pessoas se encontrarem com propósitos 
educacionais é em si um acontecimento 
arquetípico, já que existem pessoas ensinando e 
pessoas aprendendo.‖  

Uma das formas de se acessar o inconsciente 
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é através dos símbolos. Os símbolos estão 
relacionados às imagens inconscientes e 
direcionam o homem à reintegração dos valores 
morais e espirituais, sendo necessários devido à 
dissociação entre consciente e inconsciente que 
ocorreu com o uso excessivo da racionalidade 
(VON FRANZ, 1964 p. 218). Para Grinberg (1997; 
p. 72-73) ―a possibilidade de criar significados e 
dar um sentido à existência é desempenhada 
pela capacidade desimbolização da consciência e 
do ego.‖ O professor deve conhecer e fazer uso 
dos recursos internos para atuar na profissão. 
Saber lidar com o mundo das imagens nas suas 
codificações e decodificações e interpretar o 
mundo de forma saudável pode torná-lo uma 
pessoa mais rica em todos os aspectos.  

 
ARTETERAPIA NA PROMOÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA DE PROFESSORES 

 
Qualidade de vida é ―a percepção do individuo 

de sua posição na vida no contexto da cultura e 
sistema de valores nos quais ele vive em relação 
aos seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações‖ (THE WHOQOL GROUP, 1995, 
apud ROCHA E FERNANDES, 2008, p. 24). O 
conceito de qualidade de vida deve ser observado 
sob o aspecto subjetivo, já que trata da 
percepção que a pessoa tem sobre si, e da 
multidimensionalidade de aspectos observados 
pela área médica que definem e classificam o 
estado de saúde (ou doença) em que o indivíduo 
se encontra.  

O conceito sobre qualidade de vida está 
associado ao viver bem a vida pessoal, familiar, 
profissional e relacional e reforça a necessidade 
da avaliação constante da saúde que se dá pelo 
autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é a 
condição primeira para sentir-se, perceber-se. 
Isto vale para todas as pessoas, em todas as 
profissões, mas principalmente àqueles que lidam 
de forma tão direta com tantos outros seres, com 
tantas situações de um trabalho incessante e que 
requer esforço, dedicação e responsabilidades 
constantes e variadas. Um trabalho que para ser 
realizado faz com que tenhamos, muitas vezes, 
de afastar de nós mesmos.  

Para Kuenzer (2004, apud SILVA, 2006), o 
trabalho dos professores por um lado é 
qualificador, transformador, prazeroso; por outro é 
capitalista, e não material; não há separação 
entre produto e produtor. O fato deste trabalho 
não ter como objetivo um produto, mas a 
prestação de um serviço pode trazer a sensação 
de que nada foi realizado, o que causa sofrimento 
e comprometimento das formas saudáveis de 
organização do trabalho. Assim são criadas no 
nosso mundo interno, as tensões entre a 
subjetividade e a objetividade e separação entre o 
ser humano e o professor, como se fossem 
entidades diferentes, não pertencentes uma, a 
outra. Estas tensões frequentes e intensas podem 

causar doenças, como a Síndrome de Bournout 

que pode ser definida como: 
 

A dor de um profissional encalacrado entre o 
que pode fazer e o que efetivamente consegue 
fazer; entre o céu de possibilidades e o inferno 
dos limites estruturais; entre a vitória e a 
frustração; é a síndrome de um trabalho que 
voltou a ser trabalho, mas que ainda não deixou 
de ser mercadoria (KUENZER, 2004, apud 
SILVA, 2006, p. 91). 

 
  No progresso da Síndrome de Bournout vão 

surgindo sentimentos como ansiedade negativa, 
decepção, frustração, apatia, dentre outros, o que 
desencadeia, segundo Wosiack e Weinreb (2012, 
p.6), ―esgotamento psicológico, despersona-
lização e disfunções no desempenho profissional, 
além de causar complicações de saúde 
decorrentes do estresse crônico e deterioração da 
qualidade de vida.‖  

Em estudos dos problemas de saúde na 
educação brasileira foi observado que os 
professores estavam sofrendo prejuízos diversos 
devido ao seu trabalho, como a perda de 
vitalidade, a dor, dentre outros no âmbito físico, 
social e emocional. Estes resultados chamam a 
atenção para a necessidade da realização de 
intervenções com tal população tanto em nível de 
políticas publicas que possibilitem o 
desenvolvimento de um trabalho docente 
adequado e objetive a promoção de saúde destes 
trabalhadores, quanto em nível de ações 
(ROCHA E FERNANDES, 2008, p. 26). Todavia, 
muito pouco tem sido feito visando a pessoa que 
está no profissional. Segundo Furlanetto (2001, p. 
6 apud FAGALI E LACAVA, 2013, p. 50): 

 
 

A maioria das práticas formativas pauta-se no 
fornecimento de recursos teóricos e técnicos 
aos professores, que por sua vez só se utilizam 
quando constroem um sentido pessoal para 
esses conteúdos. Os espaços de formação se 
constituem em espaços de elaboração e 
construção de sentidos. (...) A formação do 
professor não acontece somente no nível 
cognitivo, lógico, mas no nível simbólico. 

 
Perrenoud (2001) afirma que o educador deve 

desenvolver a capacidade de se autoavaliar, 
regular e analisar, mas é necessário que ele 
tenha espaços e momentos para isso. Ele coloca 
a prática reflexiva, as histórias de vida e a busca 
por métodos não convencionais como 
ferramentas solucionadoras de problemas. Tardif 
(2002, p. 243, apud ARAUJO, 2013, p. 220) 
argumenta que ―se quisermos que os professores 
sejam sujeitos do conhecimento, precisaremos 
dar-lhes tempo e espaço para que possam agir 
como atores autônomos de suas próprias práticas 
e como sujeitos competentes de sua própria 
profissão.‖ 
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Na concepção de trabalhar a saúde 
coletivamente no ambiente escolar, não se pode 
perder de vista a noção de saúde individual, o 
que remete a reflexão sobre a saúde dos 
professores com os quais se pretende trabalhar, 
pois uma escola promotora de saúde deve 
incluir a ideia do docente saudável possuindo 
bem-estar em diversos aspectos como físico, 
mental, espiritual dentre outros (ROCHA E 
FERNANDES, 2008, p.24). 

 
Refletir e trabalhar com a qualidade de vida do 

professor requer um olhar crítico e livre de 
preconceitos sobre o trabalho por ele exercido e 
exige uma visão mais abrangente do complexo 
processo do ensinar e aprender. Requer também 
que se pense em termos de promoção da saúde 
e qualidade de vida, com ações efetivas, práticas 
e urgentes que atinjam esta classe de 
trabalhadores há muito tempo comprometidos 
pela falta total de cuidados paliativos e 
preventivos. É neste contexto que a Arteterapia 
tem seu papel. 

Historicamente, o trabalho com as artes 
sempre proporcionou benefícios ao ser humano. 
Segundo Wosiack e Weinreb (2012, p. 9) ―desde 
os primórdios da humanidade, faz-se uso da arte 
como recurso gerador de força e alento, portanto, 
como recurso de saúde mental. Acompanha-se, 
na atualidade, um forte retorno a estas origens, 
pois já não é mais possível suportar o 
desmantelamento do indivíduo‖.  

Os povos mais antigos fabricavam objetos 
como instrumentos de trabalho e também com 
finalidade estética e de decoração. Sempre houve 
a intenção de captar o outro e de ―se apropriar 
das obras como autor, portanto, uma tentativa de 
sobreviver como sujeito‖ (PAIN, 2001, p.10).  
Neste processo histórico surgiu a Arteterapia com 
Nise da Silveira que trabalhou com pessoas com 
esquizofrenia. Ela criava oficinas expressivas 
para tratar este problema de saúde e também foi 
admiradora e seguidora de Jung 
(URRUTIGARAY, 2004, p.23). 

Na Arteterapia há a aproximação de um fazer 
que desperta pela arte, usada como meio de 
expressão na comunicação com o ser 
possibilitando o conhecimento sobre si mesmo e 
dos caminhos percorridos das camadas mais 
superficiais para as mais profundas. 

Em seu livro A Prática da Psicoterapia (JUNG, 
2011), Jung cita o valor das técnicas expressivas 
como sendo importantes para resgatar a vontade 
de viver, pois podemos expressar algo que não 
está visível em algo que pode ser conscientizado 
e tratado.  

 
A Arteterapia possibilita ao participante 

estabelecer uma conexão direta com suas 
necessidades inconscientes. Ao se trabalhar, 
através das linguagens plásticas, ele materializa 
o que transborda do seu inconsciente, 
transpondo em imagem concreta. Assim a 
Arteterapia constitui-se em uma terapêutica que 

nem sempre necessita da palavra falada. 
Mesmo que nenhuma palavra venha à tona a 
partir da imagem, já serviu para organizar uma 
parte da psique que estava pronta para passar 
pelo movimento terapêutico, gerando bem-estar. 
Outros recursos terapêuticos da Arte, não 
somente as artes visuais, mas, sonoras, ou 
ainda, as expressões que envolvam o corpo, 
provocam sensações e mobilizam 
complexidades que revelam elaborações 
emocionais e práticas vivenciais (WOSIACK E 
WEINREB, 2012, p. 9). 

 
Segundo Paul Klee apud Bernardo (2008, 

p.16) ―a arte torna visível o invisível.‖ A 
Arteterapia promove a melhora da qualidade de 
vida do professor ao torná-lo consciente de seu 
estado de saúde física, mental, cognitiva e social. 
Isto porque ela possui recursos metodológicos 
que permitem a compreensão do mundo 
simbólico. O ser é provocado com materiais e 
conceitos que o faz entrar em contato com sua 
criatividade e imaginação. ―Todos os recursos 
arteterapêuticos podem nos auxiliar nessa 
jornada heróica‖ (BERNARDO, 2008, p.17).  

Estes são pressupostos que nos dão subsídios 
para a construção de um trabalho que faça 
sentido nesta jornada. Cada atividade expressiva 
deve contribuir para a caminhada entre o ser 
humano e o ser professor, numa trajetória com 
início meio e fim que fornece ferramentas para 
propiciar mais recursos que vão preservar ou 
restaurar a saúde destes heróis da sala de aula.  

 
METODOLOGIA: CARACTERIZANDO A 
PRÁTICA 

 
O público participante do projeto foram 

DEZ Professores da EMEF Vargem Grande II, 
pertencente à Rede Municipal de Ensino da 
Cidade de São Paulo (localizada no extremo 
Sul da Cidade de São Paulo) que atende 
alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental 
I em dois períodos de aula.  

Foram realizadas dez oficinas às quartas-
feiras, das 12:00 às 13:30, no horário 
destinado à JEIF (Jornada Especial Integral de 
Formação) que tem como objetivo a formação 
contínua e o aperfeiçoamento do professor.  

A elaboração do projeto de Arteterapia 
aplicada a professores deu-se a partir de 
pesquisas em referências teóricas com 
fundamentação junguiana, tendo como fonte 
principal o referencial teórico prático da Profª Pós-
Drª Patrícia Pinna Bernardo, dentre outras. Para 
compor o caminho e estabelecer a ordem dos 
temas a serem trabalhados nas oficinas usamos 
como guia auxiliar os símbolos das Cartas do 
Tarô de Marselha. Segundo Nichols (1988, p 18-
19) o Tarot  são lâminas que acompanham a 
humanidade desde os primórdios de sua 
existência. O Tarô de Marselha, o mais antigo 
que existe, possui vinte e dois arcanos maiores. 
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Cada carta trás uma simbologia que expressa os 
arquétipos existentes no ser humano. A proposta 
inicial passou pelo processo de análise e 
avaliação e o andamento foi acompanhado por 
meio de supervisão realizada durante o curso de 
Arteterapia Aplicada.  

 
NOSSOS OBJETIVOS:  

 
GERAL: 

 Visamos proporcionar aos professores a 
vivência de atividades expressivas na forma de 
oficinas de criatividade, auxiliando no processo de 
autoconhecimento e na melhora da qualidade de 
vida no âmbito pessoal e profissional.  
 
ESPECÍFICOS: 

Proporcionar o contato com atividades 
artísticas manuais e corporais organizadas e 
ordenadas em forma de oficinas de criatividade. 
Diminuir sintomas de ansiedade, stress, rigidez, 
dentre outros. Despertar a criatividade. Promover 
o autoconhecimento. Melhorar autoestima. 

Nas nossas oficinas, iniciamos na semente 
criança, na entrega e introspecção; buscamos 
nossa força como guerreiros e confeccionamos o 
diário da nossa viagem; percorremos espaços 
contornando as pedras do caminho; 
reencontramo-nos na estrada, no nosso círculo 
sagrado de movimento e cores construímos a teia 
da vida; com nosso objeto de poder 
reconstituímos nossas forças, nossa coragem; 
despertamos nossa intuição buscando a 
sabedoria do mestre interno; construímos nossa 
mala de viagem onde levamos os bens mais 
preciosos; e, por fim, nos vimos integrados na 
unicidade de ações e movimentos contínuos 
interdependentes. Ao final reavaliamos nosso 
caminho e nossa jornada.  

 
O PROCESSO ARTETERAPÊUTICO: O 
CAMINHO DO HERÓI, DO SER PROFESSOR 
AO SER HUMANO: A ARTETERAPIA 
PROMOVENDO A QUALIDADE DE VIDA 

 
Começamos pela Carta de número um, ―O 

Mago‖ do ―Tarot de Marselha‖, que é a 
consciência do ego, do homem e do divino em 
nós; uma criança, uma semente que ainda não 
germinou (NICHOLS,1988, p. 79). Nossa jornada 
iniciou-se com o círculo, que nos remete ao útero. 
As sementes são os grãos ―semente de que eu 
sou‖ (BERNARDO, 2008). O objetivo desta 
primeira oficina foi despertar o primeiro 
impulso, primordial; promover concentração 
de energia focando na semente, início de algo; 
o círculo que representa os ciclos. A Atividade 
Expressiva realizada foi a Mandala de Grãos 
(BERNARDO, 2008, p.23). Nesta oficina 
partimos do momento atual da jornada do 
professor: quem é este professor? Quais os 
motivos dele estar ali? 

Para cada viagem que empreendermos é bom 
termos um registro das experiências que 
vivenciamos. Inspiradas pela ―Carta da Papisa‖ 
que trás um livro na mão onde guarda toda a 
sabedoria, fizemos como atividade expressiva o 
Diário de Bordo, criado à partir da proposta do 
caderno dos sonhos “onde são anotados 
sonhos diurnos e noturnos” (BERNARDO, 
2011, p. 90).  O objetivo foi fazer com que os 
professores construíssem seu diário de 
bordo, para registro dos caminhos de cada um 
na sua vida pessoal e profissional. Para Fagali 
e Lacava (2013, p. 64), ―a percepção do professor 
sobre sua própria trajetória como herói, aprendiz, 
profissional e educador permite dar sentido ao 
seu trabalho prevenindo ou superando as 
dificuldades do caminho‖.  

O terceiro arquétipo que nos inspirou pelas 
cartas do Tarot de Marselha foi a ―Imperatriz‖, 
uma mulher senhora de si mesma, mas também 
calcificada em suas crenças e muito racional. 
Fizemos assim a Pintura em Pedras, para alterar 
o inconsciente desta dureza e transformá-los em 
belezas interiores. Nosso objetivo foi 
desenvolver as capacidades de resiliência e 
flexibilidade, necessárias para o relacionamento 
consigo e com os outros. 

O próximo arquétipo que nos inspirou foi o 
―Imperador‖, carta quatro do Tarot de Marselha. A 
oficina realizada foi o Olho de Deus, por ser um 
símbolo de proteção. Assim como o ―Imperador‖, 
na busca de um vinculo com o sagrado, podemos 
identificar a figura de um Pai a cuidar de todos 
nós. O quatro da carta do ―Imperador‖ representa, 
segundo Jung, "aquele que é hábil com as mãos" 
(NICHOLS, 1988, p. 111-122). Daí a escolha em 
tecer os fios.  

 O ―Papa‖, carta cinco do Tarot de Marselha, 
mostra-nos um aspecto que lembra um professor, 
dentro de uma estrutura rígida e cheia de regras. 
Procuramos com esta oficina, usando o ―trabalho 
corporal da estátua viva‖ (RIBEIRO, 2014), 
observar e vivenciar uma estrutura que precisava 
ser diluída. Nosso objetivo foi promover a 
flexibilidade no sentido de estar aberto a novas 
descobertas. O professor precisa estar aberto a si 
e ao mundo, buscando um olhar próprio de si e 
do outro e não respostas prontas para as 
situações que surgem no seu cotidiano. 

Já em nossa sexta oficina, nos inspiramos no 
arquétipo dos ―Enamorados‖, carta número seis 
do Tarot de Marselha que possui três pessoas, 
representando a ambiguidade e as incertezas. 
Nós professores precisamos amenizar as 
indecisões internas, aquelas vozes que nos 
deixam confusos. A Atividade Expressiva 
realizada foi o cetro de poder inspirado no 
“Bastão que Fala” (BERNARDO, 2010, p.184-
188), com o objetivo de despertar o poder 
pessoal para a tomada de decisões, a fim de 
lidar melhor com dúvidas e escolhas. "A 
questão das polaridades e do relacionamento 



190 

 

Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017            ISSN 2317-8612              http://revistatransdisciplinar.com.br           -           www.artezen.org                                                                                       

 

criativo entre Logos (Masculino) e Eros 
(Feminino), razão e emoção, bem com a questão 
do espelhamento, pode ser trabalhada através da 
confecção e passagem de um instrumento 
indígena" (BERNARDO, 2010, p.178). Assim, o 
cetro foi construído sobre a base daquilo que era 
importante para cada um na busca do seu poder 
pessoal, promovendo o relacionamento saudável 
das polaridades do feminino e do masculino que 
existem dentro de nós. 

Para Jung (NICHOLS, 1988 p.161), "o eu 
utiliza a psique individual como meio de 
comunicação. O homem, por assim dizer, é 
propelido ao longo da estrada para a 
individuação." Nossa sétima oficina teve como 
inspiração a carta número sete do Tarot de 
Marselha, o ―Carro‖, que remete ao deus Apolo, 
deus do sol; o herói que vai em busca de sua 
conquista pessoal; o Mestre Interior. “O Carro” 
apresenta um jovem cheio de energia, 
vigoroso, em movimento por novos caminhos. 
O objetivo da oficina foi proporcionar aos 
participantes o contato com sua intuição e 
usá-los como guia para direcionar suas vidas 
e seus objetivos com foco. A atividade 
expressiva foi a Mandala de Velas 
(BERNARDO, 2008, p.105-107) para incentivar 
o contato com a psique individual, necessária ao 
despertar da intuição, chave para este encontro, 
como faróis na escuridão da alma. 

Na oitava carta do Tarot de Marselha temos a 
carta da ―Justiça‖. Ela possui símbolos que nos 
remetem ao livre arbítrio e suas consequências; 
aquilo que é justo; ação e reação. No livro Jung e 
o Tarot (NICHOLS, 1988 p.161), Jung afirma que 
"a justiça segura a espada com a ponta voltada 
para o céu. Sólido e inabalável, o gládio age 
como fio de prumo para manter-lhe as decisões 
fiéis ao espírito". O objetivo nesta etapa do 
processo arteterapêutico foi fazer com que os 
professores observassem suas escolhas 
profissionais como sendo fruto do livre 
arbítrio para promover uma visão mais 
amorosa em relação ao ofício. Na oficina 
proposta foram revistas as escolhas e colocadas 
na forma de uma mala. Assim, todos tiveram que 
empreender uma viagem para dentro de si 
mesmos, verificarem o que têm dentro de suas 
malas e o que está lhe faltando. O que ali foi 
colocado está dentro de cada um, pois como 
afirma Bernardo (2013, p. 97): “as viagens, 
assim como o contato com diferentes mitos e 
culturas, nos permitem a experiência do 
reencontro com aspectos que nos dizem 
respeito, e que ao encontrarmos fora de nós 
também podemos reconhecê-los dentro de 
nós.”  

Na nona oficina associamos Tupã ao 
Arquétipo do ―Eremita‖, da carta nove do Tarot de 
Marselha. Tupã é o deus da criação para os 
indígenas. Também falamos sobre Nanã, que na 
linguagem tupi guarani significa velho ou alma 

velha. O Eremita significa exatamente isto: uma 
alma velha, representando a jornada como um 
todo e não somente a chegada. Sua lamparina 
nos dá a ideia de iluminação das escuridões da 
alma. Jung afirma que ―o anseio de significado é 
o primeiro motor de cujo ímpeto nasce todos os 
demais aspectos da psique, incluindo a própria 
consciência do ego" (NICHOLS, 1988 p.171). 
Assim, ―deixamos a segurança da família ou da 
tribo e embarcamos numa jornada onde 
encontramos morte, sofrimento e amor. Todavia, 
precisamos continuamente renascer e nos 
renovar"(PEARSON, in Despertar do Herói 
Interior p. 23). Para chegar na alma é necessário 
silêncio e solidão; por isso a proposta foi a 
confecção de um Panô, uma estrada para dentro 
de si mesmo, buscando a luz interna para guiar. 
Nosso objetivo foi despertar o buscador 
pessoal, os andarilhos que percorrem as 
estradas da vida, num caminho de sabedoria, 
uma busca pessoal pelo nosso caminho e 
nosso verdadeiro mito do herói.  

Todo final de jornada traz consigo o inicio de 
uma nova. No universo nada começa sem que 
alguma coisa termine. A carta ―A Roda da 
Fortuna‖ representa a roda da vida, de chegadas 
e partidas. Assim vemos a vida e seu poder 
cíclico, como uma máquina pulsante e viva. 
Propomos a oficina da Máquina Humana 
(RIBEIRO, 2014), onde um depende do todo, 
cada pessoa vai se articulando com outra, numa 
engrenagem cooperativa. Em nosso ambiente 
profissional ou pessoal, sempre iremos precisar 
do outro e os trabalhos em grupo precisam ser 
feitos com harmonia entre todos. Somos seres 
sociais, integrados com uma multiplicidade de 
universos internos e externos. Trabalhamos esta 
percepção vivenciando no corpo a interação entre 
eu e o outro com o objetivo de promover a 
percepção da engrenagem da vida, seus 
ciclos e nossa interdependência. 

Na segunda parte deste último encontro, 
fizemos o fechamento dos ciclos vivenciados 
em todas as oficinas. Formamos três 
mandalas para integrar, unir tudo e todos: 
uma foi formada ao sentarmos em círculo; os 
trabalhos formaram a outra e os alimentos do 
coffe break, a terceira. Assim, colhemos os 
relatos dos participantes sobre esta jornada 
que passamos juntos. Todas as pessoas 
falaram dos trabalhos que mais gostaram e 
dos que encontraram maior dificuldade. 
Percebemos como estes momentos são 
necessários à nossa vida como seres 
humanos e professores. Cada experiência 
trouxe resultados diferentes, porém 
significativos para cada uma das pessoas que 
integraram nosso grupo nesta jornada. 

Ao final das oficinas reunimos todos os 
trabalhos num momento de confraternização e 
pedimos para que cada professor revisse sua 
função como docentes e como pessoas e desta 
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forma, guiassem seus trabalhos para novas rotas 
e novos caminhos. 

Sobre esta proposta da Arteterapia como 
forma de melhora da qualidade de vida dos 
professores, os participantes disseram que 
elas são fundamentais para a tomada de 
consciência no sentido de olhar para si 
mesmo e também para refletir e mudar o rumo 
profissional e pessoal de suas jornadas. 
Todos relataram que foi muito prazeroso 
participar das atividades e os resultados 
obtidos reverberaram interna e externamente. 
Ainda segundo eles, a cada oficina “suas 
práticas em sala de aula foram alteradas e a 
forma de abordar os alunos e os problemas do 
dia a dia também.” 

A partir dos relatos dos participantes 
percebemos uma interação entre teoria e 
prática e os efeitos positivos deste projeto 
sobre cada profissional. Foi possível notar 
nas expressões e nas falas de cada um que o 
que eles vivenciaram trouxe-lhes mudanças 
como ser humano e como professor, mesmo 
que estas sejam um despertar para a atenção 
necessária sobre si mesmo. Como eles 
disseram, foi uma oportunidade para 
receberem algo que pudessem usar para si, 
um tempo e um espaço criado realmente para 
eles, deixando um pouco de lado o professor 
e olhando para o ser humano dentro de cada 
um.  

O início desta história que não tem fim está na 
semente que fomos e somos, ponto de partida e 
de chegada: “Semente de que eu sou?” 
(BERNARDO,2008).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: COLHENDO OS 
FRUTOS 

 
No projeto de Arteterapia realizamos um 

trabalho pautado num caminho. Nosso objetivo foi 
auxiliar na trajetória pessoal e profissional de 
professores promovendo a melhora da sua 
qualidade de vida pelo autoconhecimento. 
Quando o professor olha para dentro e 
trabalha isto no sentido de melhorar-se, 
apaixona-se por si mesmo, tem sua qualidade 
de vida melhorada e sua auto estima elevada e 
com isto, naturalmente exerce seu papel de 
forma mais harmônica consigo e com os 
outros. A partir desta atitude toda a sociedade 
e o planeta vão gradativamente se 
transformando, do micro ao macro.  

A qualidade de vida está associada ao viver 
bem a vida pessoal, familiar, profissional e 
relacional. Este bem viver está atrelado à 
percepção do indivíduo sobre sua vida em vários 
aspectos, sejam eles objetivos ou subjetivos. Na 
nossa jornada arteterapêutica o envolvimento, o 
comprometimento e o entusiasmo dos 
participantes foram constantes. As conversas 
entre eles, seus relatos, cada ação durante as 

atividades e o ótimo relacionamento do grupo 
conosco nos mostrou que algo de muito positivo 
estava acontecendo neste trabalho. Acreditamos 
que quando alguém se abre a uma proposta 
como esta, está dando um importante passo em 
direção ao autoconhecimento e transformação. 
Se, além disso, o fizer não por obrigação, mas 
por prazer, os resultados serão ainda melhores e 
mais profundos.  

O trabalho com a Arteterapia permitiu a 
introspecção, a percepção de si mesmo, o 
reconhecimento das potencialidades 
individuais, o auxílio no processo de 
individuação (fortalecimento de laços entre 
nossa consciência e inconsciente), melhora 
da autoestima, melhor convívio social pessoal 
com a equipe de profissionais; melhora no 
desempenho da função de educador. Assim, 
por conseguinte, houve melhora na qualidade 
de vida. 

Sentimos e percebemos a complexidade que 
este trabalho envolve, mas não nos deixamos 
levar pelos excessos de racionalidade ou pela 
subjetividade. Partimos de algo bem conhecido: 
nossa própria história, como professoras e 
seguimos como arteterapeutas em formação. 
Fomos muito bem acolhidas; todos os dias fomos 
recebidas com alegria; vibramos a cada oficina na 
preparação, aplicação das atividades e ao 
conversarmos sobre os resultados.  Vivenciamos 
a ansiedade, a dúvida, o prazer, a sensação de 
missão cumprida e a alegria da realização.  

Este trabalho de estudo e aplicação de 
recursos arteterapêuticos trouxe benefícios ao 
nosso próprio caminho como pessoas e como 
professoras, atuando diretamente sobre o 
grupo com o qual desenvolvemos este 
projeto. Desta forma e com cada luz acesa, 
este trabalho vai adentrar em muitos espaços, 
no ser humano que existe em cada professor. 
A partir daí a sala de aula vai se tornar um 
local mágico onde um mundo novo se revela e 
isto vai reverberar no presente e no futuro, 
dando sentido à vida dos envolvidos no 
processo de ensinar e aprender, para que 
sintam paixão pelo que fazem e pelo que são, 
um fogo sagrado dentro de seus corações, e 
vivam numa sociedade mais preparada para 
lidar com as adversidades presentes no atual 
processo de mudanças pelas quais transita o 
planeta.  

O exposto até aqui justifica a realização deste 
projeto de forma efetiva, entre professores. Em 
nossas pesquisas não encontramos propostas 
que atendam estes profissionais de forma mais 
profunda e contínua, pois as ações que existem 
visam geralmente o aprimoramento profissional, a 
capacitação, formação contínua e não focam a 
qualidade de vida e um trabalho mais individual, 
interno. Temos em vista aplicar este projeto aos 
professores que atuam em instituições públicas e 
privadas de ensino. Nosso objetivo é atuar como 



192 

 

Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017            ISSN 2317-8612              http://revistatransdisciplinar.com.br           -           www.artezen.org                                                                                       

 

arteterapeutas, cuidando de quem cuida, com 
carinho e dedicação, da educação deste país. 
Tantos profissionais brilhantes não podem ser 
esquecidos jamais; ao contrário, devem ser 
amados pelo bem que praticam na sua missão de 
cada dia.  
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SIMPÓSIO 

15 – PADRÕES ESTÉTICOS INTERNALIZADOS: PARALELOS ENTRE PSICOLOGIA E ESTÉTICA E A 

RELEVÂNCIA PARA A ARTETERAPIA 

Sandro J. S. Leite
1
 

Resumo 
O presente trabalho discute a importância da estética na Arteterapia e indica que certos padrões 
compositivos obedecem a uma tendência de organização plástica, o que parece justificada por ideias de 
autores da Psicologia: Susan Bach, Isaac Jolles, Theodor Abt, Gregg Furth; e da Arte: Heinrich Wolfflin e 
Rudolf Arnheim. Considerar que esses padrões constelam sobre um determinado suporte uma dinâmica 
interna que se organiza e se exterioriza plasticamente, subentende uma tendência compositiva internalizada 
que, quando expressada, aponta para conexões entre produções que podem ser observadas em culturas 
diversas e que por isso revelam temas comuns de experiências humanas. Nesse sentido, o efeito dos 
estudos estéticos para o campo da Arteterapia se assenta na possibilidade de verificar que aquele que cria 
ativa esses padrões internalizados que são reatualizados no seio da individualidade. Essa ideia pode ser 
destacada a partir dos estudos desenvolvidos pelo historiador de arte Aby Warburg, por Carl Gustav Jung e 
pelo pensamento simbólico de Gilbert Durand. Há por exemplo certos movimentos que tendem a uma 
direção, como: da esquerda para direita, de baixo para cima, indicativos de ascensão, este último ilustrado 
pelo símbolo antropomórfico da árvore. O contrário equivale a movimentos descendentes. Psicologicamente 
marcam o caminho de uma expressão plástica que se desloca de um polo a outro. Outro elemento 
importante é a centralização, destacada pela figura mandálica. Como centro organizador de elementos 
dispersos da psique, como aponta Joseph Campbell, demarca um espaço regido tanto por forças 
centrípetas quanto centrífugas: um ponto central que representa a totalidade psíquica. 
 
Palavras-chave: Padrões estéticos internalizados. Estética. Arteterapia. 

 
 
 
 

O tema dos quadrantes tem sido apresentado 
por alguns autores como um caminho para a 
interpretação das imagens. Embora não haja 
consenso em relação aos simbolismos aplicados 
para cada um deles, é um ponto de partida 
importante a ser analisado. Por meio do esquema 
dos quadrantes aplicam-se significados em 
função da localização do desenho em áreas 
específicas do suporte (porção superior esquerda 
= pai; superior direita = futuro; inferior esquerda = 
inconsciente e inferior direita = mãe), entre outros.  

Em  virtude  de  haver  autores  que  defendem 
 
 

 
 
 
 
sua efetividade e outros que criticam sua 
validade, Bergeron et al. (2010) objetivaram 
averiguar três pontos: a) se esse esquema é 
válido; b) se certos tipos psicológicos respondem 
melhor que outros a esse esquema; e c) se a 
reposta emocional do indivíduo influencia a 
validade desse esquema. Utilizando-se 
principalmente dos Testes: Domínio Espacial 
(Space Domain Test) e Cor Associativa (Colour 
Associative Test), o estudo avaliou os desenhos 
de 207 estudantes. Os resultados obtidos  
indicam    a    não    validade    do    esquema     e 
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apontam para dois achados significativos: 1) de 
que realmente há uma tendência de se posicionar 
os desenhos inconscientes no quadrante relativo 
ao inconsciente (porção inferior esquerda) e, 2) 
tendência a não se utilizar, no quadrante relativo 
à mãe (porção inferior direita), a cor relativa a 
essa figura. 

A obra Introduction to Picture Interpretation 
According to C. G. Jung é o resultado dos anos 
em que Theodor Abt (2005) foi professor no 
Instituto Junguiano de Zurique (1977-1994) e, a 
partir de 1995, no Centro de Pesquisa e 
Treinamento em Psicologia Analítica, também em 
Zurique. No Instituto Junguiano, até o ano de 
1976, teve como professor o Dr. Rudolf Michel, 
que o introduziu na arte da interpretação das 
imagens. 

Apresenta vários elementos pertinentes à 
imagem que servem como referência para 
interpretá-la, considerando-as como ferramentas 
que servem para efeito da amplificação. De outro 
lado, destaca também a importância de o autor 
fazer suas associações pessoais com perguntas 
como: O que desencadeou a criação da imagem? 
Onde foi o ponto inicial? O que veio à mente 
depois? Desse modo, permanecendo diante de 
sua própria imagem, não se corre o risco de ser 
assaltado por preconceitos. Para cada item Abt 
discorre sobre suas características e 
interpretação psicológica: Amplificação dos 
aspectos materiais: que inclui os itens: a) folha; b) 
meios; c) moldura e d) formatos; Aspectos 
formais: a) organização; b) proporção e c) 
movimento; Simbolismo do espaço: a) a 
qualidade da localização e b) perspectiva; 
Simbolismo das cores:  

a) aspectos básicos; b) três cores básicas 
(vermelho, azul, amarelo); c) as três cores 
básicas misturadas (verde, laranja, violeta); d) 
outras cores e não-cores e e) cores misturadas 
em geral; Simbolismo dos números; Motivos.  

A obra O mundo secreto dos desenhos: uma 
abordagem junguiana da cura pela arte, do 
analista junguiano Greg Furth (2006), é uma 
tentativa de tornar os analistas e terapeutas 
familiarizados com as técnicas projetivas. O 
recurso expressivo utilizado pelo autor é o 
desenho, que é interpretado tomando-se como 
ponto de partida os pontos focais. Furth formou-
se no Instituto C. G. Jung em Zurique e foi aluno 
de Elisabeth Kübler-Ross e Susan R. Bach. Seu 
interesse pela utilização de desenhos o levou a 
desenvolver no doutorado uma pesquisa que 
demonstrou que conteúdos psíquicos 
inconscientes são transmitidos não só por 
aqueles pacientes doentes, mas também por 
aqueles que não apresentam doença. Uma vez 
que os desenhos são portadores dessas 
transmissões, podem ser decifrados e assim 
ajudar na compreensão do quadro do paciente e 
servirem como prognósticos.  

Para se interpretar um desenho, levam-se em 
consideração três princípios: 1) Prestar atenção à 
primeira impressão que se tem ao se olhar para 
um desenho: o foco do trabalho está na 
capacidade do paciente em fazer associações; 2) 
ação do analista como pesquisador ao olhar os 
pontos focais sistematicamente no intuito de 
ordenar e direcionar o processo analítico; por 
exemplo, os desenhos dispostos horizontalmente 
tendem a contar uma história, enquanto os 
verticais parecem fazer declarações; 3) sintetizar 
os dados coletados a partir da individualidade e 
reuni-los em um todo, objetivando ter uma visão 
geral do quadro do paciente. Os pontos focais 
apresentados por Furth são: Que sentimentos o 
desenho transmite?; O que parece estranho?; 
Obstáculos; O que está faltando?; O que é 
central?; Tamanho; Formas distorcidas; Objetos 
repetidos; Perspectiva; Entre no desenho; 
Sombreado; Desenhos de canto; Compare com o 
mundo em volta; Fora de época; Encapsulação; 
Extensões; Verso do desenho; Sublinhado; 
Rasuras; Palavras nos desenhos; Linha 
atravessando o alto da página; Transparência; 
Movimento – trajetória; Cheio versus vazio; 
Árvores e idade; Desenhando o ambiente de 
trabalho em um desenho da família; Sobrepondo 
desenhos; Traduzindo cores; Cores fora do lugar; 
Abstrato. 

Em relação a Isaac Jolles (1971), que se 
dedicou ao estudo da interpretação do teste 
psicológico Casa-árvore-pessoa, Furth extrai a 
ideia de divisão da folha nas porções superior-
inferior e direita-esquerda representando, 
respectivamente: tendência a ser inacessível e 
contato maior com a realidade, tendência a 
conteúdos mais próximos da consciência e do 
inconsciente. 

A importância de Rudolf Arnheim se assenta 
em sua pesquisa sobre a visão criadora, 
tomando-se como referência a obra Arte e 
percepção visual: uma psicologia da visão 
criadora originalmente publicada em 1954 e 
reescrita em 1974. Nessa obra, Arnheim (2006) 
alinha o estudo dos elementos constituintes das 
configurações ou formas e a psicologia, tendo 
como ponto de partida os experimentos 
realizados pela Gestalt. Seus estudos extravasam 
os limites dessa escola na medida em que 
condensam grande parte dos instrumentos que 
ajudam tanto artistas como educadores e 
psicólogos no entendimento dos processos 
perceptivos, depositando no sujeito que observa e 
não só naquele que produz algo concreto – a 
obra –, um papel ativo despertado pela interação 
com a obra que se apresenta à contemplação. 

As categorias visuais que Arnheim apresenta 
visa tornar explícita a intuição espontânea na 
composição e de como seus elementos se 
comunicam: Equilíbrio: peso e direção; e leitura 
tradicional  da  obra  da  esquerda  para  a  direita  
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proposta por Heinrich Wölfflin (2015); 
Configuração e forma: simplicidade e 
complexidade; ordenação; nivelamento e o 
aguçamento; semelhança e da diferença e 
sobreposição; Espaço:figura-fundo; molduras e 
centralidade; Luz e Cor; Movimento; Dinâmica; 
Expressão. 

Alemão, historiador da arte do início do século 
XX, Aby Warburg (2015, 2013) compõe a lista 
daqueles estudiosos que extravasam as fronteiras 
conceituas do tempo em que está inserido (Didi-
Hubermann, 2002). Contemporâneo de Jung, não 
se sabe ao certo se mantiveram contato e se sua 
ideia de pathosformel pode ter sido influenciada 
pela noção junguiana de arquétipo (Scarso, s. d.), 
ou se ambos se inspiraram em fontes comuns, 
reforçando a importância do conceito que aparece 
em contextos distintos: na historiografia da arte e 
na psicologia. Assim como Jung, aventurou-se a 
conhecer outras culturas, a desenvolver estudos 
paralelos como história dos cultos religiosos, dos 
festivais, da cultura literária, da magia e da 
astrologia. E, curiosamente, passa um período de 
reclusão após um colapso mental em 1918, 
afastando-se do meio acadêmico até 1924, 
quando então volta com energia redobrada para 
produzir sua última obra, o atlas de imagens 
chamado de Mnemosyne. 

O estudo que realizou sobre o Renascimento 
revelou uma tendência artística que não se 
apresenta nova, ou seja, os artistas desse 
período recorriam aos estudos dos antigos 
buscando formas expressivas de movimento ou 
mímica. Isso implica dizer que há um contato, 
consciente ou inconscientemente, com certos 
padrões criados no passado que são 
reatualizados. Essa ideia ficou conhecida como 
pathosformel. A relação deste com o atlas de 
imagens está na atemporalidade das expressões, 
que são revisitadas sempre que cumprem um 
papel específico. 

Somam-se a esses autores a extensa 
referência que Jung (2014; 2013a; 2013b; 2011a; 
2011b)faz sobre o tema. Em especial a figura 
mandálica ou símbolo de centramento e 
totalidade, si-mesmo, que se manifesta 
espontaneamente sempre que há um princípio de 
organização interna acontecendo. Também citada 
por Campbell (1990), refere-se a um tipo de 
estrutura presente em várias culturas, 
funcionando como um substrato de experiências 
compartilhadas. 

Na pesquisa realizada por Leite (2012), o 
estudo dos quadrantes serviu como parâmetro 
para a análise das produções plásticas de jovens 
adultos participantes do processo arteterapêutico. 
No entanto, em função de não haver consenso 
em relação à sua efetividade, conforme apontado 
por Bergeron et al (2003), propôs tomar o 
conjunto de referências sobre o tema como um 
primeiro momento de reflexão. Como 
consequência, discorre sobre as tendências 

compositivas que servem a um propósito na 
expressão plástica individual, mas que são 
alimentados por tendências estéticas, chamadas 
a partir de agora como padrões estéticos 
internalizados. Estes se valem do conjunto de 
experiências criativas e ampliadas para um 
contexto coletivo que são acessadas durante o 
processo criativo. Isso implica dizer que todo ato 
criativo é um exercício de atualizar-se 
esteticamente. 

Como pontuado por Durand (1994), o símbolo 
se revela no seio da individualidade, ou seja, no 
ato criativo mesclam-se elementos individuais e 
coletivos, preservando assim a dinâmica viva do 
símbolo. A ampliação dessa ideia remete ao 
paralelo entre psicologia e estética, na medida em 
que toda forma constela um modo de ser – que 
pode ser intencional ou não, mas que carrega 
uma referência a outras tantas expressões, de 
agora e de muito longe. 
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16 – REFLEXOS DA MENTE – POESIAS DO INCONSCIENTE 
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RESUMO 
O objetivo desse trabalho é compartilhar uma experiência de campo realizada através do estudo empírico 
feito com um grupo de pacientes atendidos no CAPS I, Morro do Chapéu, Bahia. Recorte de um estudo de 
caso, parte do trabalho de conclusão do curso de Processo Criativo e facilitação de grupos, IJBA, em 
andamento. Com o referencial teórico da psicologia analítica de Jung, criou-se um grupo vivencial com 
usuários do CAPS de Saúde Mental. Utilizando a Arteterapia como método, através de ―oficinas de 
contação de histórias‖, busca-se trabalhar conteúdos emocionais dos participantes envolvidos, onde, com 
fragmentos de poesias, frases e desenhos trazidos pelos participantes, o facilitador lançou a ideia da 
criação do livro de poesias, em andamento, intitulado ―Reflexos da mente - Poesias do Inconsciente‖ por 
meio do método da bricolagem (do francês bricoler que, segundo HILLMAN (1998), significa fazer coisas de 
forma criativa por tentativa e erro…). Com o auxílio da contação de histórias, leitura de músicas, observação 
de imagens, os usuários são incentivados a criar frases focadas nos temas que emergem a partir do que foi 
lido e discutido a cada dia, incentivando a criatividade e imaginação dos usuários. Criadas as frases, 
organizam-se as mesmas visando à criação de um texto único, representando a poesia grupal. Eu, como 
idealizadora e facilitadora do projeto, observo ao longo do tempo a empolgação e dedicação dos usuários a 
cada poesia criada.Partimos da ideia de Jung, que quando estamos diante do novo devemos nos despojar 
de qualquer julgamento crítico ficando abertos a experiências criativas. 
 
Palavras-chave: Inovação. Arteterapia. Saúde mental. Poesias do inconsciente. Direcionamento criativo.
 
 
 

O objetivo desse trabalho é compartilhar uma 
nova técnica de bricolagem com poesias, testada 
com um grupo vivencial de usuários em saúde 
mental que fazem tratamento intensivo no CAPS I 
da cidade de Morro de Chapéu na Bahia. Essa é 
uma experiência de campo iniciada com uma 
oficina de contação de histórias. 

O mesmo é um estudo de caso do meu 
trabalho de conclusão do curso de pós-graduação 
em Processo Criativo e facilitação de grupos do 
Instituto Junguiano da Bahia, supervisionado pela 
professora Ermelinda Ganen. A partir do 
referencial teórico da psicologia analítica de Carl 
Gustav Jung, foi criado um grupo vivencial 
composto por pacientes de saúde mental. 
Utilizando a Arteterapia como método através de 
oficinas  de  contação  de  histórias,  observou-se  

que podia ser ampliado o trabalho utilizando, 
além das histórias, também músicas e imagens, 
buscando trabalhar conteúdos emocionais dos 
participantes envolvidos, diante da definição de 
Jung em que ―psique é imagem‖, de que lidamos 
com processos da imaginação. 

Nas oficinas, a partir de fragmentos de 
poesias, frases e desenhos trazidos pelos 
participantes, a facilitadora, através do método da 
bricolagem criou um livro, contendo 31 poesias, 
intitulado “Reflexos da mente - Poesias do 
inconsciente”. A palavra bricolagem vem do 
francês (bricoler), e significa fazer coisas de 
forma criativa, por tentativa e erro, utilizando 
quaisquer materiais que você tenha em mãos. O 
conceito é aplicado a uma série de áreas do 
conhecimento humano. Começando pelas artes, 
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artes, por sua identificação imediata com a 
criatividade como rotina diária. Um meio de viver 
uma vida mais plena e harmoniosa (HILLMAN, 
1998); também é usado na biologia, na 
antropologia, na filosofia e na programação de 
softwares. Jogos, brincadeiras, movimento, 
ressalta o lúdico. A bricolagem é uma estratégia 
do cotidiano, a construção de um mosaico 
contemporâneo de práticas, sentidos e 
significados, que, nos termos de Lévi-Strauss 
(1989), executa um trabalho usando meios e 
expedientes que denunciam a ausência de um 
plano preconcebido. 

A partir desse material, com o auxilio de 
contação de histórias, leitura e escuta de 
músicas, e observação de imagens os usuários 
foram direcionados e incentivados a criar frases 
focadas nos temas que emergiram a partir do que 
foi lido, apresentado e discutido a cada dia, com o 
objetivo de desenvolver a criatividade e 
imaginação dos usuários. 

Após a criação das frases fazia-se a 
organização das mesmas numa ordem de sentido 
visando à criação de um texto único, 
representando a poesia grupal. Eu, como 
idealizadora e facilitadora da técnica, fui 
observando com o passar do tempo a 
empolgação e dedicação dos usuários a cada 
poesia criada. 

Partimos da ideia de Jung de que quando 
estamos diante do novo devemos nos despojar 
de qualquer julgamento crítico e ficarmos abertos 
para a experiência criativa. 

A Arteterapia pode ser importante tanto no 
desenvolvimento do indivíduo, como no 
tratamento de doenças psicológicas e sensoriais, 
utilizando-se da arte como processo de busca do 
equilíbrio emocional, como também a superação 
da sua problemática. 

A ―arte‖ pode ser vista como a capacidade que 
os homens têm de manifestar seus sentimentos 
através das atividades humanas, expondo suas 
ideias e atribuindo no processo criativo, 
facilitando perceber conteúdos do inconsciente no 
decorrer da atividade proposta. 

A arte, de maneira ampla, incluindo todas as 
atividades da educação artística, pode utilizar 
variedades de materiais, como também na 
criação de textos, tendo o poder de fazer emergir 
no indivíduo muitas emoções, dando espaço para 
expressar seus sentimentos de forma criativa. 
Sendo assim a Arteterapia, pode ser usada para 
desenvolver nas pessoas outras habilidades, 
propiciando uma melhor comunicação consigo 
mesmo e com o mundo, possibilitando planejar e 
executar tarefas conquistando a confiança em si, 
resgatando a autoestima no processo de si 
mesmo. 

A mente é como um espaço que guarda todo 
arquivo da sua história e só você pode ter acesso, 
como um inconsciente pessoal com conteúdos 
que podem emergir fortemente com imagens e 

situações que foram vividas ou não durante seu 
ciclo da vida. 

E segundo Izabel Telles: 
 

 - Só mente, consciente mente, profunda 
mente, corajosa mente, delicada mente, 
simples mente, perfeita mente, plena mente, 
fatal mente, desesperada mente, fluente 
mente, aberta mente, Doce mente visitamos 
nosso inconsciente para feliz mente, livre 
mente encontrarmos a imagem do Deus que 
somos eternamente (2014, p. 9). 

 
A mente como um todo que rege o corpo, mas 

o corpo que domina a mente através das 
expressões e sentimentos que aparecem nas 
imagens e experiências grupais ou individuais de 
cada um, como diz o título do livro, Reflexos da 
mente – Poesias do inconsciente! 

O Projeto iniciou com a intenção de testar uma 
nova técnica que há muito estava por fazer, mas 
aconteceu no momento certo, quando os usuários 
se mostraram confiantes, a facilitadora que se 
sentia segura em aplicar a nova técnica 
idealizada e pensada por ela. 

Com grande aceitação do grupo de usuários 
do serviço CAPs de Morro do Chapéu, 
participantes do projeto, quando aconteciam os 
encontros percebia-se a evolução deles a partir 
da participação com a quantidade e rapidez em 
que cada um criava as frases que compunham as 
poesias criadas a cada semana com entusiasmo 
e interesse, e assim manifestando aos poucos os 
arquétipos, personas e complexos do 
inconsciente coletivo demonstrada no processo 
criativo tanto dos textos grupais quanto das 
ilustrações. 

À medida que aconteciam os encontros a 
criação ia ficando mais rica, aumentando a 
quantidade de frases, como também foi 
aparecendo a rima, estendendo e enriquecendo 
os textos bricolados.  

 E assim foram aparecendo as imagens que 
fazem parte de cada poesia criada e os símbolos 
que mais se constelaram em toda composição do 
Projeto de poesias foram manifestadas aos 
poucos como: pessoas, flores,  árvores, sol, 
corações e casas que fazem parte da vida dos 
usuários. Onde as pessoas simbolizam as 
famílias e os amigos, as flores simbolizam a 
paisagem, a natureza, as árvores como símbolo 
da grande mãe, da fertilidade, o sol simbolizando 
a luz divina, o coração simboliza o amor, as casas 
simbolizam a vida que eles vivem e o dia a dia de 
todo grupo. 

As pessoas iam se mostrando aos poucos de 
maneira diferente. Umas pensativas, outras 
aparecem felizes, sem boca, sorridentes, de olhos 
fechados, agrupadas, sozinhas, como também 
apaixonadas e a dois, de várias formas 
compondo as poesias.  

Como mostra na poesia nº 01 - Jamais 
esquecerei:  
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- ―Você é a borboleta mais bonita; 
Como a rosa do meu jardim... 

 
Também mostrada na Poesia nº05 - Onde 

está o amor? No Coração! 
 
 ... ―Não desejai mal ao próximo; 

O Amor pelas pessoas é essencial; 
Não machucai uns aos outros... 
Amar alguém em especial te faz  
melhor‖... 

 
As flores, também se mostram muito 

coloridas, com rosto, amarelas, verdes, como 
também flutuando, emergindo conteúdos do 
inconsciente coletivo. 

Como aparece na Poesia nº 21- Um doce 
chamado mãe: 
  
 ...‖Minha mãe, você é a flor do meu  
 jardim!‖ 
 

Também mostrada na Poesia nº 31- Amada e 
linda cidade! 
  
 ―Morro do Chapéu, cidade das flores, 
 cidade hospitaleira!... 

Tem muitas belezas aqui – As flores! 
 Principalmente na primavera!‖ 

 
As árvores muito expressivas são 

demonstradas em formatos e tamanhos 
diferentes, arredondadas, ovalar, flutuando, com 
frutos, baixas e altas, com caule grosso e fino 
variadamente emergindo também conteúdos 
emocionais do grupo participante. 

Como mostra o trecho na Poesia nº 02 - Esse 
é o Nosso Mundo! 

 
...‖Pois a natureza é amor! 
E o planeta terra é o nosso mundo.‖ 
 

Como também aparece na poesia nº 31 – 
Amada e linda cidade! 
 

Eu gosto das três Praças: da Música, 
 Camilo Calasans e Praça da Bandeira... 

...Porque são bonitas, porque são 
 natureza!‖ 

 
Os Sois também são expressos de forma 

significativa com cores e formatos diferentes, 
pintados de amarelo, desenhados com rosto, 
sorrindo, dormindo e de cor laranja no decorrer do 
processo criativo das poesias. 

No trecho da poesia nº07 – A formiga 
hospitaleira diz assim: 
  
 ... ―O grilo disse a formiga: não trabalhe 
 tanto para curtir o sol‖... 
 
 

Os corações aparecem, vermelhos, verdes, 
coloridos e com dedicatórias simultaneamente. 

Ainda na Poesia nº 01 Jamais esquecerei, 
mostra o seguinte:  

 
 ...‖Mas como eu queria que meu coração 

 fosse que nem uma flor! 
 
Como também na poesia Poesia nº 02 - Esse 

é o Nosso Mundo! 
  
 ...‖Pois o mundo gira em torno do 

 coração‖ 
 
Tanto no título como no texto da Poesia nº 05: 

Onde está o amor? No Coração! 
  
 ―Se não existisse Amor o mundo seria 

 pior; 
 O Amor é uma coisa muito importante; 
 O que precisamos para viver no mundo é 

 o Amor!‖...  
 
Já as casas também se mostram de formas 

variadas, coloridas, arredondadas, sem chão, 
dentro d‘água, e também flutuando em todo 
decorrer do processo criativo. 

Na poesia nº 10 Assombração na roça do 
milho, mostra o trecho:  

  
 ... ―Mas quando eu saí de casa me 

 consultei com Jesus‖... 
 

Como também na poesia nº 15 – Jesus foi a 
prova de Amor! 

 
Jesus se abrigou na casa do seu melhor 

 amigo‖... 
 

Os símbolos que constelam a todo tempo nas 
poesias tanto se mostram nesses trechos citados 
acima como em outras poesias. Mas nos textos 
criados os símbolos em que mais se mostram são 
o coração e o amor, que move o mundo, 
grandeza maior! 

Para GANEN e ANTÔNIO, ―o inconsciente 
coletivo corresponde ao nosso substrato psíquico 
mais profundo, ontogênica e filogeneticamente 
mais antigo, arcaico, pré-verbal, conectado com o 
corpo e os instintos, também chamado de psique 
objetiva‖ (2014, p.38). 

O inconsciente coletivo é composto de 
arquétipos onde se manifestaram no projeto a 
todo instante através do comportamento dos 
usuários participantes como também nas imagens 
apresentadas nas ilustrações criativas de cada 
poesia onde aparecem os símbolos que 
observamos durante todo processo de criação, 
expondo os conteúdos emocionais do grupo. 

Sendo assim, exemplificam-se as imagens 
como essas abaixo citadas: 
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1- Pessoas 
       

 
 

 
2- Flores 

 

 
 
 
 

3- Árvores 

 
 
 
 

 
 

  
 4-  Sol 

 

 
 
 

 5- Corações 
 

 
 
 
 

 
6- Casa 

 

 
 
 

 
 

POESIA Nº 01 
LIVRO: POESIA NA VARANDA (COLEÇÃO 

ITAÚ) 
TÍTULO: JAMAIS ESQUECEREI! 

03/11/2015 
 

 

Você é a borboleta mais bonita; 

Como a rosa do meu jardim; 
Faz parte da Primavera que é maravilhosa! 
Hoje o dia está brilhante; 
Como as pedrinhas de brilhantes! 
- Eu não sei não! 
Mas sou feliz! 
Que felicidade! 
Pois a cidade é linda! 
A água traz vida... 
- Mas como eu queria que meu coração fosse que 
nem uma flor! 
Um dedo mindinho! 
- Seremos amigos para sempre; 
Na cidade das flores (Morro do Chapéu); 
Curtindo o frio adoidado! 
Mas quem é pobre mora na praia... 
Quer saber: vivo em qualquer situação. 
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POESIA Nº 31: 
HINO A MORRO DO CHAPÉU - BA 
TÍTULO: AMADA E LINDA CIDADE! 
HOMENAGEM À CIDADE DE MORRO DO 
CHAPÉU - BA 
17/08/2016 
 

 
 
Morro do Chapéu, cidade das flores, cidade 
hospitaleira! 
Morro do Chapéu terra do frio! Cidade querida! 
Morro do Chapéu cidade maravilhosa! 
Tem muitas belezas aqui – As flores! 
Principalmente na primavera! 
Eu acho uma cidade bonita! 
Acho a Praça da Música bonita. 
Eu gosto das três Praças: da Música, Camilo 
Calasans e Praça da Bandeira. 
Gosto por que agente caminha, conversa e 
paquera também. 
Porque são bonitas, porque são natureza! 
A Praça da Música é rodeada de comércio. 
Eu gosto do povo! 
O Morrão é bonito e é ponto turístico. 
Eu gosto de tomar banho na Cachoeira! 
Desde 77 que tenho amizade com Morro do 
Chapéu, 
Amo a cidade como amo minha mãe! 
Quero que ela siga no caminho do bem! 
O clima de Morro do Chapéu é invejável 
Porque dá saúde às pessoas, é favorável e é 
diferente. 
Já curti muito trio e muita banda. 
Fui ontem caminhar no contorno pra lembrar os 
tempos velhos que viajava. 
Olha! Morro do Chapéu é terra boa e o Hino 
acompanha com a cidade. 
São 107 anos de existência, de desenvolvimento, 
de crescimento na nossa cidade jardim! 
 

Satisfeita com o resultado, pois há tanto tempo 
desejava ampliar novas ideias, e ao iniciar o 
projeto de contação de história surgiu a chance 
de criarmos este livro com a criação de textos 
grupais tornando as poesias do inconsciente, não 
sendo um clássico de poesias, mas um livro 
preparado com estudo e cuidado. Nada de 
interpretações sofisticadas ou vocabulário 
rebuscado. 

Com arquétipos do inconsciente coletivo de 
pessoas com limitações em saúde mental, um 

grupo que através de um direcionamento 
apropriado a nível do entendimento deles fez 
acontecer uma nova técnica com a temática da 
Ateterapia.  

É satisfatório perceber o quanto os usuários 
do Caps I de Morro do Chapéu se identificaram 
com o Projeto e assim conseguimos dar 
andamento, finalizando com o livro composto por 
31 poesias criadas inicialmente com o auxilio da 
contação de história, como também músicas 
conhecidas e escolhidas por eles, algumas 
discutidas, finalizando com ricas imagens de O 
livro das Transformações (TELLES, 2004), que 
conseguiu desencadear situações, lembranças e 
experiências vividas por eles, como nos 
ensinamentos de Jung, conteúdos do 
inconsciente coletivo e individual dos usuários, 
dando conclusão a belíssimas criações de 
poesias grupais utilizando a técnica de 
bricolagem com partes das histórias de suas 
próprias vidas, fazendo surgiras poesias grupais 
ilustradas pelos próprios participantes, como 
também complexos que se manifestaram durante 
todo o processo criativo. 
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SIMPÓSIO 

17 – PARTICIPAR DE PROCESSO DE ARTETERAPIA: 

UMA EXPERIÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE 
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Resumo 
Trata-se de recorte da dissertação apresentada à Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) para a 
obtenção do título de Mestre em Ciências intitulada: ―Participando de um processo de arteterapia: uma 
vivência surpreendente, gratificante e terapêutica para o profissional de saúde‖. Muitos estudos têm sido 
realizados com o objetivo de detectar e compreender o sofrimento psíquico do trabalhador da área de 
saúde, incluindo o estresse ocupacional e a síndrome do burnout, e são unânimes em apontar a 
necessidade de intervenções nessa área, tanto para garantir a própria saúde e qualidade de vida do 
profissional quanto a qualidade do atendimento prestado. Objetivos: possibilitar ao profissional de saúde a 
experiência de um processo grupal de intervenção em Arteterapia a fim de promover a autoexpressão, o 
alívio de tensões emocionais e autoconhecimento; e compreender o significado atribuído por este 
profissional à experiência. Método: os dados foram coletados por entrevistas individuais realizadas com oito 
profissionais atuantes em ambulatório de uma instituição filantrópica após o término do processo 
arteterapêutico, e submetidos à análise qualitativa de conteúdo.  Os seis encontros ocorreram 
quinzenalmente, durante a jornada de trabalho e abordaram temas pertinentes à realidade do profissional, 
tais como, o relacionamento com equipe e o enfrentamento de obstáculos. As oficinas foram elaboradas 
segundo o método proposto por Patricia Pinna Bernardo, consistindo em narração de uma história, 
realização de atividade expressiva relacionada ao tema, elaboração e partilha das impressões com o grupo. 
Resultados: a análise dos dados permitiu identificar que participar do processo de Arteterapia constituiu-se 
em uma vivência surpreendente, gratificante e terapêutica para o profissional da saúde, que definiu a 
experiência como sendo terapêutica, considerando ter saído mais fortalecido do processo e desenvolvido 
habilidades que lhe permitiram lidar melhor com sua realidade pessoal e profissional. Conclusões: O 
processo de Arteterapia revelou-se um suporte necessário para o enfrentamento dos desafios pertinentes à 
realidade do profissional de saúde, constituindo-se em alternativa para melhorar as condições de trabalho e 
reduzir o sofrimento psíquico e o estresse psicológico a que está constantemente submetido. 
 
Palavras-chave: Arteterapia. Profissional de saúde. Estresse psicológico. 
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Introdução: 

Em minha experiência como psicóloga clínica, 
sempre observei que profissionais de áreas como 
Saúde, Serviço Social, Educação e outras que 
lidam diariamente com a assistência e sofrimento 
humano, tendem muitas vezes a minimizar seus 
próprios problemas ou dar pouca atenção a eles. 
Talvez isso aconteça porque, diante de situações 
graves como as que frequentemente presenciam, 
as questões comuns da vida cotidiana lhes 
pareçam muito pequenas. É comum que esses 
profissionais se dediquem tanto ao atendimento 
de outros que não encontrem tempo para 
―respirar‖, não disponham de tempo para 
atividades sociais, de lazer oupara cuidar de si. 
Além disso, enfrentando dificuldades como falta 
de condições adequadas de trabalho, sobrecarga 
e por lidarem com vários tipos de situações 
críticas cotidianamente, acabam por ter 
sentimentos de impotência e angústia, 
potencializando quadros de ansiedade e estresse, 
que podem comprometer muito sua saúde e 
qualidade de vida.  

Muitas pesquisas têm sido realizadas com o 
objetivo de detectar e compreender a situação do 
profissional de saúde, principalmente o estresse 
ocupacional e a síndrome do burnout, que é 
composta por sintomas de exaustão emocional, 
insatisfação profissional, entre outros, aos quais 
se encontram propensos os profissionais voltados 
ao cuidado do outro. Em geral, as pesquisas 
procuraram caracterizar os sintomas de estresse, 
identificar fatores estressantes e possíveis causas 
de sofrimento do trabalhador, dentre elas, a 
conduzida por Mininel, Baptista e Felli (2011); ou 
buscaram compreender os mecanismos de 
enfrentamento de que o profissional se utiliza 
para lidar com as situações adversas e desafios 
pertinentes à sua realidade. Mas, 
independentemente da população pesquisada, 
sejam equipes de enfermagem ou 
multiprofissionais, e do contexto, desde a atenção 
primária a serviços de alta complexidade, os 
estudos são unânimes em apontar a necessidade 
de intervenções nessa área, tanto para garantir a 
qualidade do atendimento prestado quanto a 
própria saúde e qualidade de vida do profissional. 

Estas considerações levaram-me a pensar se 
a Arteterapia poderia contribuir positivamente 
para a alteração deste panorama. Como os 
profissionais de saúde, pessoas tão expostas a 
vivenciar os conflitos e sofrimentos humanos, 
definiriam a oportunidade de vivenciar um 
processo de autopercepção e de contato com o 
próprio mundo interno, desvinculados de 
compromissos e funções a desempenhar? 

Assim, propus-me a realizar esta pesquisa 
com os seguintes objetivos: Possibilitar ao 
profissional de Saúde a experiência de um 
processo grupal de intervenção em Arteterapia a 
fim de promover a autoexpressão, alívio de 

tensões emocionais e autoconhecimento. E 
compreender o significado atribuído por este 
profissional à vivência do processo 
arteterapêutico. 

 
Método:  

Trata-se de estudo qualitativo que utilizou o 
método proposto pela Doutora Patrícia Pinna 
Bernardo para a elaboração do processo de 
Arteterapia e a Análise Qualitativa de Conteúdo 
como referencial metodológico. A pesquisa foi 
previamente aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São 
Paulo, e os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

Participaram dos encontros arteterapêuticos 
17 profissionais de diferentes setores de uma 
instituição filantrópica da cidade de São Paulo - 
creche, ambulatório e serviço de medidas 
socioeducativas em meio aberto. Para esta 
pesquisa foram considerados apenas os que 
atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 
atuarem no ambulatório e participarem em pelo 
menos 4 das 6 oficinas realizadas, sendo que, 
necessariamente na última delas, destinada ao 
fechamento do processo. 

Os dados foram coletados por entrevista 
semiestruturada individual realizada com oito 
profissionais após o final do processo 
arteterapêutico, constituído por 6 encontros de 
01h30min realizados quinzenalmente, na própria 
instituição e dentro do horário de trabalho. 
Ressalto que profissionais com a mesma função 
participaram de grupos diferentes que se 
revezavam para que não houvesse impacto no 
atendimento prestado. 

As entrevistas, que foram gravadas em áudio 
e transcritas na íntegra, tiveram como pergunta 
norteadora: “Como foi para você a experiência 
de haver participado das oficinas de 
Arteterapia?” Os dados foram posteriormente 
analisados seguindo as etapas preconizadas pelo 
método Análise de Conteúdo: codificação, 
categorização, integração das categorias e 
descrição. 

Antes da descrição do processo de Arteterapia 
é necessário apresentar os participantes do 
estudo, com o pseudônimo, idade, função 
exercida e tempo na instituição: 

 
 ALECRIM, único representante do sexo 

masculino, tem 23 anos, está há 3 anos na 

instituição e atua como assistente contábil.  

 CAMOMILA, 24  anos, há 2 anos na 

instituição, enfermeira. 

 ERVA-DOCE, 51 anos, também 

enfermeira, há 18 anos na instituição. 
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 HORTELÃ, 41 anos, está há 20 anos na 

instituição, onde atua como recepcionista. 

 LAVANDA também é recepcionista, tem 

50 anos e está há 12 anos na instituição. 

 MACELA, 45 anos, atua como técnica de 

enfermagem, há 6 anos. 

 MELISSA, 63 anos, é assistente social, 

está há 20 anos na instituição. 

 SÁLVIA , também tem 63 anos, trabalha 

na instituição há 28, e é secretária executiva. 

 
O processo arteterapêutico: 
 

A fundamentação teórica utilizada para a 
elaboração do processo foi baseada em 
pesquisas de Bernardo (2008). 

É importante enfatizar que o processo 
arteterapêutico, mesmo preventivo, deve ser 
estruturado tendo-se em mente que ele deve 
contribuir para o desenvolvimento do ser humano 
e a promoção da saúde, por meio da criação de 
um espaço lúdico de expressão e de estimulação 
da criatividade. Sendo assim, é necessário que 
antes do seu início, as pessoas interessadas em 
dele participar sejam esclarecidas quanto a isso, 
pois ―elas precisarão estar dispostas a se 
autoconhecerem, o que demanda uma 
participação ativa e colaborativa neste trabalho‖ 
(BERNARDO, 2008, p.149). 

Seguindo o método proposto por Bernardo 
(2008), cada oficina consistiu de quatro 
momentos: Aquecimento/ integração grupal e 
apresentação do tema a ser enfocado; 
Sensibilização por meio de história selecionada 
de acordo com este tema e realização de 
atividade expressiva correspondente; 
Apresentação do trabalho produzido e elaboração 
sobre a atividade realizada com o relato das 
percepções e troca de experiências; Fechamento 
e avaliação do encontro. 

Os temas trabalhados foram determinados de 
acordo com pesquisas que indicaram os 
principais fatores causadores de estresse e 
sofrimento psíquico ao profissional de Saúde, tais 
como, o relacionamento de equipe e 
enfrentamento de situações estressantes ou 
difíceis, mas também busquei recursos 
adequados para promover oportunidades para a 
identificação e desenvolvimento de potenciais; da 
percepção dos ganhos advindos das experiências 
da vida e consequente aumento de 
autoconhecimento.   

A seguir, apresento a proposta de cada 
encontro: o tema, objetivo, resumo da história 
narrada, fundamentação da atividade expressiva 
escolhida e imagens de trabalhos produzidos com 

a finalidade de possibilitar a melhor compreensão 
do processo. 

 
 
1º Encontro - Início do processo grupal 

 
Objetivos do encontro: Apresentação dos 

integrantes, da proposta e criação do espaço 
interacional preservado. 

 
História narrada como sensibilização: Os 

dois que sonharam (BORGES, 2011). 
 
Esta história fala de um homem que um dia 

sonhou que encontraria um tesouro numa cidade 
distante. Empreendeu a viagem e ao chegar, 
confundido com um ladrão, foi levado à 
autoridade local,que riu do viajante ao saber do 
motivo da viagem. Contou-lhe que por três vezes, 
sonhara que encontrava um tesouro no jardim de 
uma determinada casa, mas nunca fora tolo o 
suficiente para fazer tal viagem. Ofereceu uma 
moeda ao viajante que, ao regressar encontrou o 
tesouro no próprio jardim: reconhecera a sua 
casa no sonho do outro. 

 
Atividade Expressiva proposta: Caixa 

decorada com figuras (BERNARDO, 2008). 
 
Inspirado pela história ouvida, cada 

participante é orientado a recortar figuras de 
revistas que representem o ―seu tesouro‖, algo de 
que goste e a que atribua valor ou importância. 
Com elas, vai decorar uma caixa comum de 
papelão que servirá para acondicionar os 
trabalhos produzidos no decorrer do processo. A 
confecção da caixa é um dos recursos 
expressivos adequados a este momento do 
processo grupal, por ―facilitar a constituição do 
espaço arteterapêutico como um espaço 
acolhedor e o contato com o mundo interno‖ 
(p.36). 

 
 
 

Fig. 1 Imagens da caixa produzida por Erva-doce 
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Fonte: Arquivo da autora 

 

2º Encontro - Criando vínculos 
Objetivo: Vivenciar e valorizar o trabalho em 

equipe. 
História narrada: Os sete novelos 

(MEDEARIS, 2005). 
Trata-se de um conto de origem africana que 

relata o caso de sete irmãos que vivem brigando 
por qualquer motivo. Quando o pai deles falece, 
deixa-lhes sete novelos de fio de seda e as 
instruções de que só poderiam receber sua 
herança se fossem capazes de, em apenas um 
dia, transformarem esse material em ouro; caso 
contrário, a herança seria distribuída aos 
membros mais pobres da comunidade. Os irmãos 
conseguiram realizar a proeza quando 
perceberam que, se trabalhassem juntos, de 
forma cooperativa, poderiam confeccionar um 
belo tecido colorido e vendê-lo a preço de ouro. 
No final, os irmãos ensinam sua arte aos 
habitantes da aldeia.  

Atividade Expressiva: Confecção coletiva do 
―olho de Deus‖ (BERNARDO, 2008, 2009).  

Esta é uma atividade artesanal confeccionada 
por diversos povos ancestrais, na qual se 
entrelaçam fios de cores diversas ao redor de 
uma cruz formada por 2 palitos ou gravetos, 
originalmente com a intenção de representar a 
proteção da divindade e os desejos ou pedidos de 
quem o confecciona.Bernardo (2009) adaptou a 
confecção do ―olho de Deus‖ como recurso 
arteterapêutico indicado tanto para ser 
confeccionado individualmente como em grupo, 
como neste caso, em que propus ao grupo a 
confecção do ―olho de Deus‖ coletivo. Segundo a 
autoraatividades expressivas que utilizam fios 
podem ser propostas quando o objetivo é ―facilitar 
a criação de vínculos no inicio do processo 
arteterapêutico, assim como para trabalhar 
questões relativas a relacionamentos‖ (2008, 
p.27). 

Cada participante escolhe apenas uma cor e a 
utiliza para ser o centro, para fazer o miolo da sua 
cruz de palitos; em seguida, ficando com o fio da 
cor escolhida, passa o ―olho de Deus‖ que 
começou ao colega que está ao seu lado, 
recebendo então a cruz feita pelo companheiro 
que estava do lado oposto, como num jogo de 
‗escravos de Jó‘, para que todos continuem o 

trabalho fazendo a próxima lista colorida, usando 
cada qual sua cor. Assim vai ocorrendo, 
sucessivamente, até que cada participante receba 
seu ―olho de Deus‖ de volta, agora contendo as 
cores colocadas por todos os membros do grupo. 

 
Fig. 2 - ―Olhos de Deus‖ realizados pelos integrantes de 

um dos grupos 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
A respeito da atividade, as participantes 

comentaram: 
- Melissa: “Deu pra ver o que é o trabalho em 

rede. Como funciona! E que se todo mundo se 
propor a compartilhar dá um resultado positivo.” 

- Hortelã: “Para mim foi bom, porque eu me vi, 
pela primeira vez, aceitar alguém mexer numa 
coisa que eu comecei. Porque é como eu falei. Eu 
acho que é difícil você começar uma coisa e 
deixar o outro ir mexer, né? Terminar, acabar, 
você não sabe como vai ficar. Ai, pra você, se 
você começou de um jeito vai falar: como é que 
vai ficar?” (sic) 

 
3º Encontro - Superando obstáculos 
Objetivo: Estimular capacidade de 

enfrentamento de dificuldades. 
História: A Montanha e a Pedra (MCKEE, 

1993). 
Esta história fala de um casal que mora no alto 

e uma montanha e recebe muitos visitantes 
atraídos pela beleza da paisagem. Acontece que 
existe uma grande pedra que encobre parte da 
vista da janela da cozinha, motivo para a esposa 
queixar-se tanto ao marido, que este, com muito 
esforço, consegue deslocar a pedra; porém, esta 
cobria um furo na montanha, que sem ela 
começou a se esvaziar tornando-se um vale. Até 
que a mesma pedra rolou e novamente se 
posicionou bem na frente da mesma janela. A 
montanha voltou a crescer e o marido teve a ideia 
de pintar uma paisagem na pedra. A partir daí, a 
mulher fala aos visitantes que a vista mais bela é 
a da janela da cozinha.  

Atividade Expressiva: Pintura em pedras 
(BERNARDO, 2010b).  

As pedras podem ser relacionadas, 
simbolicamente,tanto com a sabedoria que 
advém das experiências da vida como ―com as 
dificuldades que atravessam o nosso caminho, 
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propondo questões que podem levar, através do 
trabalho sobre elas, a novas formas de lidar com 
a realidade‖ (BERNARDO, 2010a, p.77). É com o 
objetivo de ajudar a lidar com as dificuldades de 
maneira mais saudável, que esta atividade foi 
proposta, pois, trata-se de recurso adequado para 
―dissolver a rigidez do que já se consolidou em 
formas de comportamento e pontos de vista que 
se tornaram limitados e que não mais 
correspondem e respondem eficazmente às 
necessidades do tempo atual...‖ (p.76-7). 

Para a realização da atividade, diversas 
pedras, de diferentes tamanhos e formatos foram 
disponibilizadas, com a sugestão de que, 
inspirados pela história narrada, os participantes 
escolhessem quantas desejassem eas 
colorissem. 

 
Fig. 3 - Pedras pintadas pelos participantes 

 
 

 
 

4º Encontro - Iluminando potencialidades 
Objetivo: Percepção de características 

positivas e potenciais 
História: A menina da lanterna (KRESSLER in 

BERNARDO, 2010b). 
A história fala de uma menina que andava 

alegremente até que o vento apagou sua 
lanterna. A partir daí, ela saiu à procura de 
alguém que pudesse ajudá-la a acender seu fogo. 
Depois de muito caminhar, não encontrando 
quem a ajudasse, chorou. Neste momento, 
estrelas surgiram e lhe disseram para ir procurar 
o Sol, que poderia ajudá-la. Finalmente chegou a 
uma montanha, mas, muito cansada adormeceu. 
O Sol, que há muito tinha avistado a menina, ao 
cair a noite, aproximou-se e acendeu a lanterna. 

Ao acordar, vendo sua lanterna acesa, 
alegremente iniciou o caminho de volta, e ajudou 
a todos a quem tinha encontrado anteriormente.  

Atividade Expressiva: Mandalas a partir de 
velas derretidas (BERNARDO, 2008).

 

Segundo a autora, atividades expressivas que 
utilizem o elemento fogo, como a mandala de 
velas, iluminam o que existe de mais ―precioso 
em nós‖, sendo indicadas ―para se trabalhar a 
autoconfiança e o reconhecimento de potenciais e 
talentos, além de ajudar a ter foco, e trabalhar o 
medo‖ (BERNARDO, 2008, p.103). 

 
Fig. 4 - Mandalas de velas 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
 
5º Encontro - Resgatando a própria história 
Objetivo: Identificar o processo de 

desenvolvimento pessoal. 
História: Fátima, a fiandeira. (MACHADO, 

2004). 
Esta é a história de Fátima, filha de fiandeiros 

que aos 18 anos, acompanhando o pai em 
viagem de navio, foi a única sobrevivente do 
naufrágio, indo parar numa praia distante. A partir 
daí, começam as suas aventuras e desventuras: 
viveu com uma família de tecelões e aprendeu a 
tecer, foi raptada por piratas e vendida como 
escrava, acolhida por uma boa família, aprendeu 
a fabricar mastros de navio; foi novamente vítima 
de um naufrágio até ir parar na China. Lá, já 
muito revoltada com a própria sorte, ficou 
sabendo que havia uma profecia de que uma 
estrangeira um dia chegaria e faria a mais bela 
tenda para o imperador. Lembrando-se de tudo o 
que aprendera, ela foi capaz de construir uma 
belíssima tenda para o imperador, que muito 
agradecido, lhe prometeu o que quisesse. Fátima 
desejou apenas morar ali e recomeçar a vida. 
Casou e teve filhos a quem sempre dizia que tudo 
o que lhe parecera desgraça quando aconteceu, 
contribuiu para sua felicidade final. 

Atividade Expressiva: Confecção de um 
panô (BERNARDO, 2008). 

Simbolicamente, as histórias estão 
relacionadas aos fios e linhas, por isso, trabalhos 
com costura, tecelagem e fios, como a confecção 
do panô, podem ser especialmente indicados 
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para proporcionar uma visão ampla de si mesmo 
e das próprias experiências (BERNARDO, 2008). 

 
Fig. 5 - Panô confeccionado por Erva-doce                   

 
 

Fig. 6 - Panô confeccionado por Sálvia 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
6º e último encontro - Fechando o Processo 
Objetivo: Retomada dos trabalhos e avaliação 

do processo arteterapêutico. 
Segundo o método proposto por Bernardo 

(2008), dentro de um processo arteterapêutico, o 
último encontro deve ser destinado para a 
retomada e avaliação do caminho trilhado, em 
que as pessoas têm a oportunidade de olhar e 
comentar sobre todos os trabalhos realizados, 
refletindo sobre o que vivenciaram e aprenderam 
durante processo. Para que as pessoas possam 
ter essa visão do conjunto e um novo olhar sobre 
o que produziram, os trabalhos costumam ficar 
em poder do coordenador até este momento, que 
os apresenta e entrega no último encontro.  

 
Trabalhos realizados por Alecrim 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

Resultados: 
A análise dos dados colhidos nas entrevistas 

individuais permitiu identificar que, para o 
profissional de saúde, a experiência de participar 
de um processo de Arteterapia constituiu-se em 
uma vivência surpreendente, gratificante e 
terapêutica.  

Ele a descreve como lúdica, em que pode 
desfrutar de momentos de descontração e 
alegria; prazerosa e muito diferente das 
dinâmicas de grupo e outras atividades das quais 
já havia participado na própria instituição e fora 
dela. O participante relata ter revisto a própria 
história ao entrar em contato com as histórias 
narradas, pois se coloca no lugar dos 
personagens, emociona-se com suas aventuras e 
compara-se a eles, ora sentindo-se fortalecido ao 
vislumbrar em si qualidades positivas, ora 
buscando modificar atitudes que passa a 
reconhecer como negativas. Tendo a 
oportunidade de realizar atividade manual e 
criativa durante as oficinas de arteterapia, ele 
observa a importância dessa prática, percebe que 
se envolve com ela, que desfruta de um momento 
onde consegue se desligar das funções, 
compromissos e preocupações, tanto 
profissionais quanto pessoais, tendo uma pausa 
para respirar, que lhe permite relaxar e aliviar a 
carga e o estresse, mesmo durante a jornada de 
trabalho. Ele também reflete e emociona-se com 
as mensagens das cartinhas retiradas ao final de 
cada reunião. 

A oficina arteterapêutica constitui-se também 
em um importante espaço de interação: mesmo já 
convivendo diariamente com as mesmas pessoas 
que fazem parte do seu grupo, o participante das 
oficinas observa que passa a conhecer melhor, a 
aprender com os colegas, e a respeitar as 
diferenças, opiniões e maneiras de ser de cada 
um. Ao mesmo tempo, se permite expressar suas 
emoções e falar de assuntos que parecem não 
fazer parte do ambiente de trabalho. Tudo isso se 
reflete numa melhor convivência e interação 
grupal observada no dia a dia, além do espaço da 
oficina em si. O profissional define a experiência 
como sendo terapêutica, porque percebe 
mudanças positivas em si e nos colegas, como 
aumento na capacidade de concentrar-se, de 
ouvir o outro com paciência e respeito, de 
disponibilizar-se a ajudar e a aceitar a 
colaboração dos colegas nas tarefas próprias do 
trabalho. 

Por tudo isso, por reconhecer os benefícios 
advindos da experiência, por identificar que se 
trata de um suporte para lidar com os desafios 
que enfrenta em seu cotidiano, ele deseja a 
continuidade do processo de Arteterapia na 
instituição, propõe estratégias para que isso se 
torne viável e sugere que seja extensivo a todos 
os funcionários. 

Esta experiência encontra-se ilustrada no 
diagrama abaixo e descrita nas seguintes 
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categorias e subcategorias temáticas, 
exemplificadas por trechos extraídos dos 
discursos dos participantes: 

 

 
 
 
1. Sendo uma experiência lúdica e 

prazerosa. 
- Leve. [...] porque durante as atividades a 

gente conversava, dava risada. [...] um momento 
de descontração. (Camomila) 

 
 2. Surpreendendo-se por ser uma 

experiência diferente: Categoria que se 
subdivide em: Sendo uma experiência rica e 
proveitosa; Sendo diferente de outras atividades 
de grupo; Ficando envolvido pela dinâmica das 
oficinas; Surpreendendo-se e apaixonando-se 
pela Arteterapia; e Ressignificando o sentido de 
participar de atividade em grupo. 

 
- Um momento importante. E foi uma 

experiência muito rica. Acho que eu precisava 
sim, ter passado por essa experiência. (Erva-
doce) 

- Acho que todo mundo teria que viver esse 
ponto, porque, mesmo quem não gosta (de 
dinâmica de grupo), acaba interagindo e 
gostando. Porque é uma coisa que não é 
desgastante, é uma coisa que chama você. 
Porque é coisa que a gente usa quando a gente 
está ali, e você acaba se envolvendo.(Hortelã) 

 
3. Ressignificando suas vivências ao 

interagir com as histórias: Viajando nas 
histórias; Lembrando-se sempre das histórias e 
relacionando-as às suas vivências; Aprendendo e 
inspirando-se nas histórias; e Reconhecendo-se 
nos personagens e modificando atitudes. 

 
- Nossa, eu viajava!  Eu me punha no lugar 

das pessoas. Eu fechava os olhos, assim, eu me 
transportava. Muito bacana! Eu me via na história. 

A da janela, que ela falava sempre pro marido, só 
reclamava, só reclamava, só reclamava, até que 
um dia ele falou pra ela olhar de uma maneira 
diferente. Até que deu pra acordar um pouco. 
Porque, com o meu marido eu só reclamava. 
(Sálvia)    

                                                                  
4. Reconhecendo a importância de realizar 

atividade manual: Sentindo prazer em manusear 
o material; Sendo importante realizar a atividade 
―olho de Deus‖ em grupo; Admirando-se com os 
trabalhos produzidos; Reconhecendo os efeitos 
positivos de realizar atividade manual; e 
Planejando praticar atividade manual, apesar do 
pouco tempo disponível. 

 
- Eu gostei muito de fazer, de realizar. Mexer 

com coisas simples, mas que são muito 
prazerosas e que no final têm um resultado 
bacana. Você fala: „Puxa, eu fiz‟, né? Puxa, que 
legal![...] O “olho de Deus”, porque é interessante 
você ver o resultado. Tem um pedacinho de cada 
um ali, né? Então, mostra muito o trabalho de 
equipe. Foi muito bom. Foi assim, o leque de 
possibilidades que tem ali, né? Como cada um 
fez de uma maneira, né? Não tem uma maneira 
só de fazer. Muito legal! (Alecrim) 

 
5. Refletindo e se emocionando com as 

mensagens das cartinhas 
 
- As mensagens também, nós tirávamos as 

cartas e sempre uma mensagem ali, bem, muito 
interessante. Ensinam bastante sobre 
determinados sentimentos, atitudes e tudo mais. 
(Alecrim) 

- “Valorize no grupo as qualidades individuais”. 
[mensagem tirada pela participante] Quer dizer, 
cada um deu o seu tom pra poder chegar onde a 
gente queria. Eu achei bom. Uma terapia, né?  
(Lavanda)  

 
6. Arteterapia sendo uma pausa para 

respirar: Conseguindo desligar-se da rotina do 
trabalho; Tendo um tempo para si mesmo; e 
Sendo importante a Arteterapia ser durante a 
jornada de trabalho. 

 
- Foi o momento que eu acho que eu me 

desliguei, né? Porque assim, às vezes eu devia 
estar pensando aqui, estar pensando ali, estar 
pensando lá e várias coisas ao mesmo tempo. E 
era o momento que você se desligava e pensava 
só ali. Então era bom, porque eu consegui me 
desligar.  Aprender a desligar. (Hortelã) 

- É uma hora que a gente acaba esquecendo 
um pouco daqui. Então, a gente tinha como 
espairecer. (Lavanda) 

- E essa pausa, nas nossas reuniões, das 
atividades, fez com que a gente... pare, né? 
Porque é uma pausa (no trabalho) que você 
consegue repor as energias, né? (Alecrim) 



210 

 

Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017            ISSN 2317-8612              http://revistatransdisciplinar.com.br           -           www.artezen.org                                                                                       

 

7. Relaxando e aliviando a carga e o 
estresse: Relaxando e diminuindo o estressee 
Descarregando a irritação do dia a dia. 

- Foi mais um momento de relaxamento, nos 
outros dias. [...] Estava brava naquele dia. Foi 
naquele momento que estava com mais raiva. 
Então, pra mim, eu consegui descarregar. Não 
fiquei guardando aquilo pra levar pra casa. Se 
não tivesse tido o grupo aquele dia, ia sair com 
aquela carga Iá, porque não tinha outra 
escapatória. Aí, eu cheguei em casa, nem me 
lembrei mais. Esqueci. (Lavanda) 

 
8. Passando a respeitar, conhecer melhor e 

aprender com os colegas: Abrindo oportunidade 
para interagir, conversar e trocar experiências; 
Podendo conhecer melhor o colega; Passando a 
enxergar os colegas de modo diferente; 
Passando a administrar melhor a convivência 
com os colegas; e Valorizando o diálogo e 
aprendendo com os colegas, 

- Então, muito interessante, porque na 
correria, a gente mal cumprimenta as pessoas, às 
vezes. (Alecrim) 

- Isso ajudou porque a gente acabou, eu 
acabei interagindo e percebendo que cada um 
tem o seu modo mesmo, cada um tem o seu jeito 
e a gente tem que aceitar a pessoa do jeito que 
ela é, né? Mas conforme vai indo e você vai 
conhecendo o outro lado, você começa a 
administrar melhor a convivência. (Macela) 

- Sabe, você está ali no grupo, você está 
enxergando cada um, sabe? Eu conheci, vi coisas 
ali nas pessoas que eu jamais, a gente nunca 
teve essa oportunidade. Eu acho que, no fundo, 
no fundo todo mundo teve um olhar pra mim e eu 
tive um olhar para os outros, né? (Erva-doce) 

 
9. Sendo espaço importante para falar e 

expressar emoção: Tendo confiança para falar 
de questões pessoais e Conseguindo expressar 
suas emoções. 

- A gente não colocava só as questões do 
serviço, mas muitas vezes todos colocaram as 
questões pessoais e é impressionante, porque 
aflora. Vai aflorando. É um momento onde você 
coloca as coisas, sabe? Se não é na fala, por 
dificuldades, é naquilo que você está fazendo. 
Porque eu não sei se você dá conta, porque se 
fosse no dia a dia, eu não sei se você chegaria e 
falaria tudo aquilo, né?  Mas quando você vai ver, 
você está ali, tá falando, você confia. (Erva-doce) 

 
10. Sendo uma experiência terapêutica: 

Passando a enxergar as coisas de modo 
diferente; Revendo e alterando posturas e 
atitudes; Desenvolvendo a capacidade de 
concentração; Desenvolvendo a autoconfiança; 
Descobrindo-se por meio das atividades 
expressivas; Crescendo e fortalecendo-se com a 
Arteterapia; Reconhecendo a importância do 

autoconhecimento; e Sendo uma verdadeira 
terapia. 

- Porque a minha mente vagava muito, sabe? 
Pra mim, eu estava em casa e estava preocupada 
com o que eu tinha que fazer no outro dia aqui, 
com o que ficou pra trás, o que eu tinha que 
terminar. E hoje não. Porque a gente queria, 
como diz, abraçar o mundo inteiro e sem poder. 
Porque você achava que aquilo era muito... Mas, 
na realidade, não era. Às vezes eu falava: „Nossa, 
eu trabalhei tanto‟, mas nem tinha trabalhado 
tanto. Era mais estresse. E aí, nesses trabalhosé 
que eu acabei tendo essa visão,  foi realmente 
nesse trabalho. Então agora eu sinto que eu 
mudei depois disso aí, dessas atividades. Acho 
que mexeu mesmo com o meu interior.  (Hortelã)  

 
11. Desejando a continuidade do processo 

arteterapêutico: Necessitando de suporte para 
enfrentar os desafios de trabalho; Reconhecendo 
os benefícios do processo de Arteterapia; e 
Propondo a continuidade da Arteterapia na 
instituição. 

- Até por isso, pra poder aliviar um pouco, ao 
menos fazendo a Arteterapia, a gente vai 
colocando pra fora, vai discutindo as dificuldades 
do dia a dia. Eu acho que enquanto instituição, a 
gente precisa.  (Erva-doce) 

  - Eu acho que podia ter até mais, né? Assim, 
um trabalho a longo prazo. Eu, se pudesse fazer 
de novo, eu ia fazer de novo. (Camomila) 

- [...] tanto que eu até estou pedindo que você 
volte. Foi assim, toda a reação, do grupo 
inclusive, foi de pedir até que tivesse mais 
reuniões, né? (Melissa) 

 
Conclusões: 

Por todo o exposto, posso considerar que o 
processo de Arteterapia revelou-se um suporte 
necessário para o enfrentamento dos desafios 
pertinentes à realidade do profissional de saúde, 
constituindo-se em alternativa eficaz e viável para 
melhorar as condições de trabalho e reduzir o 
sofrimento psíquico e o estresse psicológico a 
que está constantemente submetido. 
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SIMPÓSIO 

18 – CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ANALÍTICA NA ARTETERAPIA 

 

Irene Gaeta
1 

Resumo 
A Psicologia Analítica contribui com a compreensão da Arteterapia através dos recursos artísticos 
expressivos porque provê um recurso capaz de direcionar o processo do paciente, como também de facilitar 
o acesso ao inconsciente e a questões psíquicas não expressadas verbalmente, por seu caráter traumático, 
ou a conteúdos muito primitivos do desenvolvimento do indivíduo que geram adoecimento e desorganização 
da personalidade. 
 
Palavras-chave: Arteterapia. Psicologia Analítica. Símbolos. 
 
 
 
 
 
 

Este estudo analisa os fundamentos, os 
métodos e os procedimentos da Psicologia 
Analítica em interface com a Arteterapia.  Objetiva 
o estudo  dos processos criativos e a 
compreensão simbólica do ser humano em sua 
relação com o mundo através da Psicologia 
Analítica de Carl Gustav Jung. Neste contexto, o 
objetivo é oferecer o instrumental não só teórico, 
mas vivencial do processo transformador em Arte, 
através do contato com os princípios formais que 
alicerçaram as pesquisas poéticas de artistas 
junto ao processo e consolidação de um projeto 
artístico pessoal com temas individuais 
contextualizados e em constantes diálogos com 
os conceitos e modos de produção em Arte. 
Entendemos que é preciso cautela e clareza na 
construção de um território de ação, quando 
áreas distintas de conhecimento – como a 
Arteterapia e a Psicologia Analítica – aproximam-
se e, juntas, propõem novas possibilidades de 
abarcar, compreender e configurar o complexo 
universo das manifestações e relações 
comunicacionais humanas. Isto porque, suas 
fronteiras tendem a borrar-se e, 

consequentemente, perder-se daquilo que as 
uniu: De um lado, a transformação que o 
processo – de criação, reflexão e produção em 
Arte – acarreta no ser humano, ao dar 
configurações visíveis de seus pensamentos em 
diferentes linguagens artísticas autônomas 
(desenho, escultura, pintura, gravura, 
performance, música, teatro), e de outro, a 
Arteterapia, cujos modos de análise, interpretação 
e discussão, reconhece as camadas profundas da 
psique.   

Pierre Levy (1991) afirma que o treinamento 
artístico não disfarça os aspectos 
caracteriológicos (traços da personalidade ou do 
caráter) nem nos grandes artistas, como Vincent 
Van Gogh que expressava na intensidade das 
cores de sua telas o tormento da força de seus 
sentimentos; o olhar quase fotográfico de Edgar 
Degas; a frieza dos ambientes retratados por 
René Magritte, que jamais contou à sua esposa 
que, aos 14 anos, vira o corpo de sua mãe 
suicida ser retirado do rio; as representações de 
mulheres de Picasso, em oposição às de Amedeo 
Modigliani.      As   obras  dos   grandes    mestres 
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oferecem farto material para o exercício das 
habilidades necessárias ao psicólogo clínico que 
pretende trabalhar com os recursos expressivos 
do ser humano. 

Mesmo que o inconsciente esteja fora do 
tempo e do espaço, as imagens do sonho 
aparecem em uma estranha união espaço-
temporal nas obras de arte. A pintura surrealista, 
por procurar fixar as imagens oníricas, apresenta 
essa rara natureza: nela funde-se o vivido com o 
sonhado e emerge uma sobrerrealidade 
mesclando as deformações com as associações 
livres, como no funcionamento inconsciente. 

Surgido em Paris, nos anos 1920, o 
Surrealismo é um movimento tanto das artes 
plásticas como literário. Valoriza o papel do 
inconsciente em suas produções, defendendo 
que a arte deve libertar-se do racionalismo. O 
Surrealismo tira os objetos de seus formatos 
comuns e recria a imagem ampliando seu 
significado. 

Jung (1987) disse que talvez a obra de arte 
simplesmente ―é‖ e não ―significa‖, porque arte é 
beleza e nisso ela se basta a si mesma. A obra 
de arte surrealista pode ser olhada como a 
imagem de um sonho. Da obra de arte saem 
indicadores arquetípicos que corrigem a atitude 
unilateral da consciência. Aqui estamos falando 
da imagem artística como representante de um 
sonho coletivo. As imagens deslocadas ou 
alteradas chamam nossa atenção e nos 
desconcertam, provocando reflexão. Assim como 
nos sonhos, a obra de arte nunca pode ser 
completamente interpretada, oferecendo 
inúmeras facetas. Obras de arte e sonho 
propõem uma imagem, mas nunca fecham a 
questão, deixando para cada um de nós as 
conclusões.  

Quando André Breton lançou o Manifesto do 
Surrealismo, em 1924, um irreverente grupo de 
escritores aderiu, de imediato, à proposta de uma 
criação artística concebida como puro 
automatismo psíquico. Seguindo o exemplo da 
palavra escrita, logo a pintura se deixou 
contaminar pelo clima de estranhamento e 
imprevisibilidade dos sonhos e, em breve, novas 
formas de construção plástica passaram a vir à 
luz – como os fabulosos frottages e colagens de 
Max Ernest ou os enigmáticos objetos surrealistas 
de Dali. Graças a Luis Buñuel, Antonin Artaud e 
outros, o cinema e o teatro também não ficaram 
de fora, assim uma nova concepção de imagem 
teria sua repercussão também no campo da 
fotografia, moda, design, televisão e publicidade. 

O Manifesto propõe aos artistas e escritores a 
livre expressão dos pensamentos de modo 
espontâneo, trazendo os impulsos da vida interior 
sem exercer sobre ele qualquer controle de 
ordem estética ou moral. Defendia a ideia de que 
existe outra realidade, tão real e lógica quanto a 
exterior. É o mundo do inconsciente e das 
fantasias. A estética e a arte deveriam ir além da 

razão para poder expressar o inconsciente. 
Propunha a restauração dos sentimentos e dos 
instintos como ponto de partida para uma 
linguagem artística. A livre associação e a análise 
dos sonhos eram um modo de acessar esse 
mundo interno. Decalques e colagens com 
montagens diversas eram métodos para explorar 
o inconsciente. 

Os surrealistas chamavam o inconsciente de 
―o maravilhoso‖. O Surrealismo buscou a 
comunicação com o irracional propositalmente 
desorientando a consciência e reorientando-a por 
meio do contato com o inconsciente. Eles 
abordavam o inconsciente com o uso da escrita 
automática (escrever tudo o que viesse à cabeça 
o mais rápido possível sem se preocupar com 
lógica ou ortografia), esperando que este se 
manifestasse. Os pintores tentavam encontrar 
técnicas pictóricas que tivessem efeito 
semelhante à escrita automática (jogavam cola de 
costas, depois areia por cima para ver o que as 
formas resultantes sugeririam). 

Por volta de 1929, a busca do automatismo 
pictórico que tanto ocupou os surrealistas, na 
década de 20, já tinha arrefecido. Os pintores se 
voltaram cada vez mais para o sonho como lugar 
de uma atividade mental que correspondia mais 
ao ―maravilhoso‖ surrealista. Como resultado, 
surgiram os pintores oníricos, para quem os 
quadros representam o funcionamento do sonho. 

Na pintura automática acreditava-se que as 
imagens se fixassem na tela de modo 
espontâneo. Na pintura onírica, as imagens eram 
conscientemente escolhidas e pintadas dentro da 
técnica naturalista. A pintura dessa fase é ao 
mesmo tempo familiar e desconhecida. É familiar, 
porque a pintura tem um padrão realista de 
representação, e desconhecida, porque as 
imagens aparecem fora de contexto como nos 
sonhos. Os representantes mais importantes 
dessa fase foram Dali, Magritte, Tanguy e Ernst. 

No Primeiro Manifesto, Breton definiu o 
automatismo como o Surrealismo propriamente 
dito. A psicanálise enfocava o automatismo 
psíquico do ponto de vista da patologia por se 
tratar de uma atividade inconsciente dominada 
por um impulso instintivo. Breton, por seus 
interesses literários, deu-lhe um enfoque poético, 
usando-o como meio para escapar do domínio da 
razão e da lógica. Para ele, a poesia não era 
apenas um gênero literário, mas uma forma de 
viver.  

As atividades automáticas podiam ser 
múltiplas: escrever, falar, desenhar e pintar. 
Também foi parte importante das práticas 
surrealistas caminhar sem rumo fixo, perdendo-se 
por Paris, para redescobrir o encanto do cotidiano 
nas ruas por onde se passa todos os dias, sem se 
fixar em nada e deixando-se fascinar pelos 
objetos encontrados ao acaso capazes de 
despertar a imaginação com intensidade. Tratava-
se de viver poeticamente e recuperar a soberania 
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da imaginação, perdida por exigências do 
pensamento reflexivo. O automatismo permitiria 
abandonar-se à fluidez e ao acaso vividos como 
forma de liberdade até obter a arbitrariedade e 
experimentar o surpreendente, encontros 
fortuitos, coincidências e sincronicidades. 

As experiências oníricas sob a hipnose e a 
escrita automática foram dois dos campos mais 
explorados para chegar à poesia onírica, nascida 
da profundidade do inconsciente e na experiência 
do ―maravilhoso‖ ou da magia surpreendente das 
coisas. O jogo surrealista também foi uma prática 
importante, visto sempre com suas raízes 
românticas, ou seja, um jogo que revive o mundo 
ideal do menino que brinca sem regras, o que é 
uma forma de desenvolver a fantasia e de 
experimentar a liberdade. 

Breton tratou de definir a pintura surrealista 
segundo duas vias principais: por um lado, o 
automatismo, e, por outro, um modo de 
representação tão próxima da realidade que 
permitiria fixar as figurações oníricas. As duas 
categorias pictóricas podem ser pensadas como 
manifestações das atividades do inconsciente. A 
primeira representa o automatismo como 
processo e está ligada à abstração. Trata-se de 
provocar a aparição de formas ao acaso e a 
pintura não é lugar para a representação, mas se 
transforma no acontecimento do ato pictórico, à 
medida que esse se manifesta livre de 
racionalização. A segunda categoria trata de 
representar o automatismo por meio das imagens 
oníricas e permite fixar as imagens que nos 
sonhos sempre se desvanecem. 

Salvador Dali pertence ao grupo de artistas 
que procuraram fixar os sonhos especialmente 
porque, desde sempre, foi um grande defensor do 
desenho. Mas com essa fixação de imagens não 
se tratava de relatar um sonho, senão de refletir o 
mundo onírico. Para os jovens surrealistas, suas 
práticas oníricas eram aventuras iniciáticas a seu 
mundo interior; por isso, tratavam de recordar, 
recitar e reviver seus sonhos para se conectar 
com outra realidade pessoal: o mundo do 
inconsciente, mais poderoso do que o da 
consciência, por ser profundo, desconhecido e 
incomensurável. Assim, os surrealistas não 
pretendiam interpretar os sonhos, mas encontrar 
o que de poético havia neles, entendendo a 
poesia como uma atividade criadora capaz de 
libertar o espírito humano. 

Mesmo que o inconsciente esteja fora do 
tempo e do espaço, as imagens do sonho 
aparecem em uma estranha união espaço-
temporal; a pintura, por procurar fixar as imagens 
oníricas, tem essa rara natureza: nela funde-se o 
vivido com o sonhado e emerge uma 
sobrerrealidade em que pintar os sonhos se 
transforma no que se ―sonha‖, aparecendo 
imagens fantásticas, muitas vezes difíceis de 
compreender, até mesmo para o próprio artista. 

As investigações na Psicologia Analítica de 
Carl Gustav Jung sobre a fenomenologia da arte 
podem ajudar a esclarecer esta difícil questão: a 
intenção do artista é consciente, mas o processo 
criativo é inconsciente. Por isso, uma boa parte 
das imagens que o artista põe em sua obra é 
arquetípica e provém da fantasia criadora 
originada no inconsciente coletivo. 

O Surrealismo via a si próprio como um 
movimento que abraçava muitos gêneros 
artísticos, uma ―fábrica de pensamentos‖ cujos 
produtos se baseavam na tentativa de abordar 
problemas sociais, artísticos, ou literários. 
Tratava-se de uma experiência coletiva, que teve 
um fim abrupto com o aparecimento do fascismo 
no início da Segunda Guerra Mundial, quando 
muitos surrealistas foram forçados ao exílio, mas 
eles tinham um forte sentimento de grupo. 

O Surrealismo era uma forma de vida, uma 
espécie de existência que deixava espaço para a 
brincadeira e para a criatividade. Tratava-se de 
viver o momento com espontaneidade e liberdade 
intelectual interna e falta de materialismo. Tudo o 
que se opunha totalmente aos valores da 
burguesia. O local preferido de encontro era o 
café. Com a Segunda Guerra, muitos surrealistas 
foram para Nova York, que se tornou o centro da 
atividade surrealista. Foi uma situação 
historicamente única na qual os surrealistas se 
encontraram lado a lado com outros artistas 
emigrados, como Chagall, Léger e Mondrian. 

 
Conclusões: 

Na concepção junguiana o inconsciente 
consiste, em grande medida, daqueles conteúdos 
conscientes que se retiram pouco a pouco para o 
inconsciente por meio da repressão, mas também 
daqueles que do inconsciente ainda não 
emergiram ou que nunca conseguem emergir. O 
inconsciente não é considerado apenas um 
depósito de conteúdos conscientes reprimidos, 
mas como possuidor de potenciais próprios: pode 
ser criativo, possibilitando novas configurações 
simbólicas. O inconsciente é a fonte de toda a 
consciência humana. É a fonte criativa de tudo 
que evolui para a mente consciente e para a 
personalidade total de cada ser humano. É por 
meio da matéria-prima não elaborada do 
inconsciente que a mente consciente se 
desenvolve, amadurece e se expande para 
absorver o conjunto de qualidades potenciais que 
todo indivíduo tem em si. A consciência humana 
tem seu alicerce na matéria-prima do 
inconsciente. 

A emergência de tal conteúdo é facilitada pela 
arteterapia, numa situação interpessoal, e 
encontra uma forma de expressão concreta 
através da expressão artística. Ao serem 
representados e objetivados, esses conteúdos 
podem ser mais facilmente integrados à 
consciência, ampliando o   quadro  de referências  
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do indivíduo. 
A integração libera energia para a ação, ao 

mesmo tempo em que transforma a visão de 
mundo do paciente. Tal diálogo, que se 
estabelece de modo mais fluente com o 
inconsciente e que pode ser compreendido em 
suas manifestações por uma consciência que se 
propõe a estar atenta, constrói e referenda o ser 
em sua busca por uma identidade mais profunda, 
no processo de desenvolvimento que Jung chama 
de individuação. 
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Resumo 
A Esclerose Múltipla (E.M.) é uma doença crônica, degenerativa, progressiva e desmielinizante do sistema 
nervoso central, que pode trazer como consequências alterações físicas motoras, de humor, emocionais e 
cognitivas. Objetivos: demonstrar a visão da Arteterapia no contexto multidisciplinar, na atividade de grupo 
para pessoas com E.M. Método: Este trabalho apresenta uma experiência da Arteterapia associada às 
atividades em equipe multidisciplinar, intitulada Terapia Cultural, em uma instituição social, com pacientes 
de E.M., na cidade de São Paulo-SP. O grupo foi formado por 14 pacientes, de ambos os sexos, com idade 
mínima de 21 anos e máxima de 74 anos, em 25 encontros, uma vez por semana, de 3 horas de duração. A 
equipe foi composta por profissionais das áreas de Arteterapia, Psicodrama, Musicoterapia e Terapia 
Ocupacional. O olhar do Arteterapeuta procurou observar, captar e integrar as ideias e expressões artísticas 
que surgiam, atento àquilo que estava emergindo de cada um para, junto com a equipe, criar as cenas, o 
cenário, figurino e os textos. Resultado: Na realização da peça teatral ―Entre Laços e Teias‖, ao final das 
sessões, a Arteterapia permeou vários setores da arte, atuando como fio que ―costurava‖ as ideias, um elo 
integrador e facilitador para transformar as estratégias em ação. Conclusão: observou-se que a Arteterapia 
no contexto multidisciplinar contribuiu, construindo a partir do simbólico um significado. 
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O presente artigo tem por objetivo demonstrar 
a visão e a contribuição da Arteterapia no 
contexto multidisciplinar, na atividade de grupo 
para pessoas com Esclerose Multipla (E.M). 
Descreve uma experiência da Arteterapia em um 
trabalho desenvolvido por uma equipe 
multidisciplinar, com profissionais das áreas de 
Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Psicodrama 
e Arteterapia, na atividade denominada de 
Terapia Cultural, na Associação Brasileira de 
Esclerose Múltipla (ABEM), na cidade de São 
Paulo no ano de 2013. 

A ABEM – Associação Brasileira de Esclerose 
Múltipla é uma organização social civil, sem fins 
lucrativos, que tem como missão divulgar a 
Esclerose Múltipla (EM),  prestar assistência e 
orientação às pessoas acometidas  com  esta 
doença, seus familiares e cuidadores, visando 
proporcionar uma melhor qualidade de vida aos 
mesmos. 

A Esclerose Multipla (EM) é uma doença 
desmielinizante, inflamatória, progressiva e 
crônica do sistema nervoso central (SNC) que 
causa alterações físicas, emocionais e cognitivas 
de maneira imprevisível e variável em cada 
pessoa, pois conta com as caraterísticas 
genéticas e ambientais. Acomete mais mulheres 
(2:1) do que homens, na faixa etária entre os 20 e 
40 anos (KALB, 2000). O tratamento visa reduzir 
a atividade inflamatória, ajudando na diminuição 
de surtos, podendo promover uma melhora na 
qualidade de vida do paciente e uma redução da 
incapacidade. 

Ao procurar suprir a necessidade que os 
pacientes sentiam ao expressar os seus 
sentimentos, em relação ao enfrentamento da 
doença, compartilhar as suas experiências, as 
dificuldades, os medos e os sonhos; pensou-se 
na possibilidade de se criar uma terapia que 
abrangesse as diversas dificuldades físicas, 
cognitivas, emocionais e sociais dos pacientes, 
que promovesse o lazer e o encontro com o 
lúdico aliado aos benefícios proporcionados pela 
arte, daí surgiu a Terapia Cultural (TC), uma 
abordagem terapêutica que trabalha com os 
aspectos socioculturais e diversas vertentes das 
artes, envolvendo música, teatro e artes plásticas. 
Segundo Urrutigaray (2011, p.30) ―A Arte se 
converte em um elemento facilitador ao acesso 
do universo imaginário e simbólico, permitindo o 
desenvolvimento de potenciais latentes ou rituais, 
bem como o conhecimento de si mesmo‖; e 
Wendell (2012, p. 104) diz: ―Ao ligar a vida ao 
processo terapêutico, o teatro disponibiliza 
diversos caminhos de vivências criativas para a 
pessoa desenvolver um bem-estar‖. 

Com a prática da atividade da TC, percebeu-
se o poder curativo da arte nas feridas 
emocionais. Então, com uma proposta 
terapêutica, a ABEM, no ano de 2013 integrou o 
uso do Psicodrama às atividades, que passaram 
a representar atendimentos clínicos, chamados 

de ―encontros‖. Para lidar com esses conteúdos 
foi necessária uma equipe multidisciplinar, 
composta por profissionais de psicodrama, 
musicoterapia, arteterapia e terapia ocupacional. 

 
Através das expressões criativas, dinamizadas 

por meios plásticos ou performáticos, o Universo 

de cada ser, como manifestação de um sistema 
complexo e total em si mesmo, tem a 
possibilidade de ser explorado em suas 
dimensões caóticas ou nos seus estados de 
desordem e confusão mental, como nos 
cósmicos ou nos momentos de "perfeita" ordem 
focal (URRUTIGARAY, 2011, p.19). 

 
 O Psicodrama favorece o surgimento de 

atividades espontâneas, atitudes instintivas e 
impulsivas do ser humano, possibilitando a 
criatividade e fornecendo um ambiente 
propiciador à iniciativa. Na TC, contribuiu com os 
jogos dramáticos, a criação das cenas e a direção 
da peça teatral. 

 A musicoterapia usa a expressão musical 
do paciente como forma de terapia, sendo capaz 
de auxiliar na comunicação musical de forma a 
não exigir técnica por parte do paciente, 
deixando-o livre para expor de forma sonora. Na 
TC, essas expressões sonoras poderiam surgir 
durante  os jogos ou uma cena, contribuindo  para 
a criação da sonoplastia e trilha sonora da peça 
teatral. Além disso o musicoterapeuta podia 
também, interpretar a expressão musical de 
forma a complementar as informações sobre o 
paciente. 

A Terapia Ocupacional tem como objetivo 
proporcionar e realizar atividades que auxiliem na 
coordenação motora, amplitude de movimento e 
expressão corporal. Sua contribuição para a TC 
foi a estimulação dos aspectos físicos e 
cognitivos de forma lúdica, visando também a 
melhoria da autonomia, independência e 
autoestima dos pacientes.  

A Arteterapia estimula o processo criativo e ao 
permitir expressar e representar simbolicamente 
os conteúdos internos, pode ―desencadear 
processos de transformação que levam a uma 
expansão de consciência‖, produzindo a 
percepção de si, possibilitando trazer um novo 
entendimento para as questões emergentes, 
promovendo o autoconhecimento, o 
autoempoderamento, a satisfação e a melhoria da 
qualidade de vida (BERNARDO, 2010, p. 30). Na 
TC o arteterapeuta coordenou a equipe 
multidisciplinar e trabalhou os recursos 
expressivos diversos por meio de produções 
artísticas e o significado que os pacientes 
atribuíam ao que estava emergindo; colaborou 
com a produção de textos, figurinos e cenário a 
partir do que foi expresso ou construído pelo 
grupo. 

Desta forma, cada profissional da equipe 
encarregou-se de trabalhar os recursos de sua 
área de atuação. Em meio a estas atividades, 
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surgiram conteúdos pertencentes e pertinentes às 
outras áreas da equipe, que se entrelaçaram e 
teceram o drama, que além de terapêutico, se 
constituiu em uma obra de arte. 

 
O Universo da Arte fundamentado na 

materialização de imagens mentais, formadas 
pelas idéias ou ideais, encontra no encontro 
com materiais plásticos, nas performances 
corporais, na música e etc, o continente para a 
concretização das necessidades individuais. Por 
possibilitar o estabelecimento da união entre a 
sensação de falta sentida pelo indivíduo com o 
encontro de seus recursos pessoais, vitaliza 
suas disposições ocultas, direcionando-as para 
sua superação pessoal (URRUTIGARAY, 2011, 
p.20). 

 
A partir da observação das necessidades dos 

pacientes que integraram a equipe enquanto 
personagens/atores, foram estabelecidos os 
seguintes objetivos para a TC: criar um ambiente 
que favorecesse o despertar dos conteúdos 
internos que estavam por emergir; desenvolver a 
criatividade, imaginação e a espontaneidade; 
trabalhar a atenção e concentração; desenvolver 
as habilidades pessoais; favorecer o aumento da 
autoconfiança e autoestima; possibilitar a 
integração e melhoria nos relacionamentos 
interpessoais; reforçar o respeito com os outros: 
limites, tempo, escuta, ideias; favorecer a 
propriocepção e consciência corporal; criar um 
espetáculo teatral feito pelos participantes a partir 
daquilo que eles queriam expressar. 

 
MÉTODO 

O grupo foi formado por 14 pacientes de 
ambos os sexos, com idade mínima de 21 à 
máxima de 74 anos, sendo 5 cadeirantes, 3 
bengalantes e os demais sem apoio para 
deambulação. 

Foram 25 encontros, com duração de 3 horas, 
uma vez na semana, na ABEM, na cidade de São 
Paulo. 

Todos os pacientes assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido.  

A coleta de dados foi feita por meio de 
relatórios, fotos e vídeos em cada encontro. 

Os critérios de inclusão foram apenas os 
pacientes que demonstraram interesse em 
participar da atividade. Os critérios de exclusão a 
não permissão de novas inclusões no grupo, a 
partir do sexto encontro e a saída do grupo de 
quem tivesse 5 faltas (não-consecutivas). 

Cada encontro seguiu uma rotina composta 
por: aquecimento inespecífico, aquecimento 
específico, dramatização, compartilhar a 
experiência e composição da peça. 

Ao final foram feitas entrevistas qualitativas 
gravadas em computador e transcrita, com 12 
pacientes presentes no último encontro, para a 
realização da análise do discurso, para 
compreender o que havia ocorrido com o paciente 

durante o processo de TC. Foram feitas 3 
perguntas: ―Como você sentiu as atividades da 
TC?‖, ―Como você vê o seu desenvolvimento na 
TC?‖ e ―O que você leva para sua vida a partir 
dessa experiência?‖  

O processo foi dividido nas seguintes etapas: 
 
1º. mês – Estabelecer  o vínculo, fazer a 

integração do grupo e a percepção do Eu e do 
outro no coletivo. 

Atividades – escrita do nome de todos os 
participantes e equipe em tiras de cartolina em 
formato de pétalas para compor uma mandala na 
forma da flor margarida que representa a 
logomarca da ABEM, conversa por meio dos 
instrumentos musicais, exercícios e jogos teatrais 
de criação e dinâmicas de expressão corporal em 
grupo. 

Exercícios de Interpretação destacando na 
linguagem teatral: Onde? Quem? E O quê? A 
principio separadamente e depois integrando os 3 
elementos em cena. 

 
Fotografias 01 e 02 - Mandala Flor e exercício para 

estabelecer o vínculo 

 
 

 
Fonte: ABEM, 2013 

 
2º. Mês  – Estimular a criação de cenas. 
Atividades -  Relaxamento e visualização 

criativa, utilização da música na improvisação e 
escuta musical para estimular a criatividade e 
imaginação; utilização da dança para estimular a 
consciência,  a criatividade corporal e a 
percepção do ritmo, visualização de filmes para 
sensibilizar e gerar discussão sobre as cenas. 

Treino da linguagem não verbal no teatro e 
encenação de textos curtos (contos e fábulas) de 
fácil assimilação. Expressão de sentimentos 
através da cena. 
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Fotografias 03 e 04–utilização da música e relaxamento. 

 
 

 
Fonte: ABEM, 2013. 

 
3º. mês – Definir o tema da peça e a criação 

da peça.  
O que quero dizer através do teatro? Este 

questionamento trouxe aos pacientes a vontade 
de falar sobre os sintomas e a doença por meio 
da linguagem teatral. Uma forma de divulgar e 
esclarecer a E.M. às pessoas em geral, aos 
amigos e familiares. 

Atividades – Utilização do teatro espontâneo 
(MORENO, 1997) baseado nas sensações, 
sentimentos e criações de cenas de conteúdos 
discutidos em encontros anteriores e de 
conteúdos que os pacientes trouxeram de casa. 
Os conteúdos foram trabalhados em cada 
encontro, em si mesmo, com começo, meio e fim 
e agregado ao encontro seguinte, sendo este 
processo a construção do script espontâneo que 
deu origem à peça teatral. 

 
Fotografias 05 e 06: exercícios de encenação. 

 

 
Fonte: ABEM, 2013. 

 
4º. mês  e 5º. mês - Estimular a memória: 

ensaio e elaboração da peça. 
Com a peça desenhada pelos pacientes, os 

ensaios iniciaram-se de maneira improvisada. A 
trilha sonora, figurino, coreografia, cenário, 
ilustração gráfica e brindes foram definidos pelos 
pacientes e equipe de profissionais. E cada um, 
de acordo com a sua disposição ou habilidade 
específica colaborou e contribuiu para tornar 
possível a realização da peça teatral. 

 
Fotografias 07 e 08: ensaio da peça teatral 

 
 

 
Fonte: ABEM, 2013. 

 
Fotografias 09 e 10 – Convite da peça teatral e brinde 
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Fonte: ABEM, 2013. 

 
Fotografias 11 e 12 - Peça Teatral ―Entre Laços e Teias‖ 

 
 

 
Fonte: ABEM, 2013. 

 

Sinopse da peça teatral: “Entre Laços e 
Teias”. 

A peça ―Entre laços e teias‖ de 28 de Agosto 
de 2013 é uma co-criação da ABEM com os 
profissionais do núcleo Terapia Cultural e 
pacientes;  por meio dos elementos teatrais que 
possibilitaram a todos atuar de forma 
participativa: desde a criação do texto, 
encenação, musicalidade, coreografia, figurinos, 
cenário e maquiagem. Como pano de fundo leva-
nos à reflexão de que a E.M. não escolhe onde e 
com quem ficar. O enredo inicia em uma 
comunidade cigana onde Vitória sente alguns 
sintomas estranhos e consulta a cigana anciã que 
a orienta a procurar um médico. Em paralelo, 
temos a história de Mc Rafa, um famoso rapper 
que teve problemas com sua memória, tendo que 
deixar os palcos por algum tempo. As histórias se 
cruzam, e nesse caminho descobrem que são 
partes de algo muito maior. Ao final, encontram 
um espaço em que podem se expressar 
livremente. Descobrem que há limitação em cada 
um de nós, e que somos seres criando 
engrenagens, transformando-as e transformando-
se, a cada movimento. 

O título da peça ―Entre Laços e Teias‖, 
representa para os pacientes os laços de amizade 
formados pelos pacientes e pelos profissionais da 
ABEM e as teias, os desafios, as armadilhas da vida 
e do destino. Muito interessante essa alusão!  No 
Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrant 
(2009) a palavra laços remete a entrelaços que 
simboliza, entre outros, o urobóro, ―a serpente que 
morde a própria cauda e simboliza um ciclo de 
evolução encerrado nela mesma (...) evocando a 
roda da existência‖ (p.922, 923). E de acordo com 
Bril (apud CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009, p. 
373), referindo-se às pesquisas de Leonardo da 
Vinci, ―o desenho dos entrelaços inscreve-se no 
esforço da reconstrução da unidade perdida‖. A Teia 
nos remete à aranha e à fragilidade da sua casa. 
―Esta fragilidade evoca a de uma realidade de 
aparências ilusórias, enganadoras. Assim será a 
aranha  a artesã do tecido do mundo  ou a do véu 
das ilusões que se esconde a Realidade Suprema?‖ 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009, p. 71). 
Tais simbologias refletem em muito a realidade 
dos pacientes com E.M., seja na busca a 
reconstrução da vida após o diagnóstico da 
doença, seja em suas tendências de 
comportamento no enfrentamento da doença. 

Além da peça teatral ―Entre Laços e Teias‖, foi 
criado um poema coletivamente e um paciente 
desenvolveu uma letra musical. 

De uma reflexão...―Quando você pensa na 
E.M. o que você pensa, que imagem vem? 

Paciente 01: ―Mudança, cuidar de mim, antes 
não me cuidava, não tinha tempo...‖ 

Paciente 02: ―Viagem ao desconhecido.‖ 
Paciente 03: ―Superação por estar 

participando das atividades após os surtos.‖ 
Paciente 04: ―Superação a cada dia.‖ 
Paciente 05: ―Não gosto de pensar na E.M.‖ 
Paciente 06: ―União, estamos todos aqui um 

ajudando o outro.‖ 
Paciente 07: ―Como eu disse antes, eu não 

sei...‖ 
Paciente 08: ―Renascimento, eu renasço e 

morro a cada dia. Vivo a vida intensamente.‖ 
Paciente 09: ―Enfrentando o medo da E.M. 

Como será o amanhã? Meu amigo morreu e eu 
que estou doente estou aqui.‖ 

Nasceu um poema: “Jornada ao 
Desconhecido, Acredite no Amanhã” 

No caminho Lírios Impala aparecem... 
Ninguém imagina que num deserto poderia ter 

tão bela flor, mas ela existe. 
Ninguém imagina que um dia poderia ter E.M., 

mas ela acontece. 
Mudanças, caos... viagem ao desconhecido...  
Como é isso? 
Eu não sei... não quero e nem gosto de 

pensar... 
Procuro entendê-la melhor, procuro cuidar de 

mim... 
É tudo! É Nada!  
Busco por um Milagre! 
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Renasço e morro a cada dia e vou me 
superando... 

Eu quero ter forças para conquistar a vida! 
Eu quero paixão, amor e tantas coisas mais... 
Como será o amanhã? 
Como eu disse antes... eu não sei... 
Mas estamos todos aqui unidos, ajudando uns 

aos outros. 
 

RESULTADOS 
A análise do discurso de 12 pacientes trouxe 

como resultado qualitativo as asserções 
articuladas, que representam a fala do grupo, 
para cada um dos questionamentos propostos.  

 
1- Como você sentiu as atividades da TC?  
- Foi possível o sentimento de prazer e bem-

estar, apesar da timidez e insegurança inicial, que 
se desfaz ao longo do trabalho.  

- A atividade despertou sentimentos que foram 
identificados como estar perdida, desfocada e 
não percepção de sentimento.  

2- Como você vê o seu desenvolvimento na 
TC? 

- Foi uma evolução, conquistada, que contribui 
para o dia a dia e faz olhar para as pessoas ao 
redor, trazendo abertura pessoal. 

3- O que você leva para sua vida a partir 
dessa experiência? 

- O aprendizado e a experiência que não são 
expressos em palavras.   

- Aprender sobre o sentido do limite e o quanto 
a convivência em grupo é importante na vida, são 
diferenciais. 

- Paz e tranquilidade. 
 
Os resultados qualitativos foram obtidos por 

meio de observação, discussão em equipe e 
análise dos relatórios diários, os quais se 
destacaram: 

 
- Aumento da autoconfiança e autoestima; 
- Superação dos limites; 
- Revelação de novos talentos; 
- Melhoria nas relações pessoais e interpesso-

ais; 
- Aumento da criatividade e espontaneidade; 
- Percepção de si e do outro. 
  

CONCLUSÃO 
A Terapia Cultural atingiu todos os seus 

objetivos e trouxe mais bem-estar, alegria e 
prazer à vida dos participantes por meio do 
lúdico, da criatividade e da melhoria nos 
relacionamentos interpessoais. A peça de teatro 
―Entre Laços e Teias‖ apresentada no Teatro 
Cleyde Yáconis (S.P.), trouxe para eles, o 
sentimento de capacidade, superação e 
autoempoderamento. 

Percebeu-se que ao falar, expressar e 
dramatizar sobre a E.M., os pacientes puderam 
olhar para si e para o outro; e ao discutirem e 

confrontarem os seus medos e angústias eles 
trabalharam a aceitação de si, possibilitando a 
diluição das feridas internas, daquilo que nem 
sempre era compreendido por outras pessoas, 
resultando em um novo olhar para o 
enfrentamento da doença, com uma postura mais 
resiliente e respeitando-se os seus limites.  
Notou-se ainda, que estes pacientes necessitam 
de estrutura, apoio familiar e regras claras para 
se sentirem mais seguros. 

A Arteterapia no contexto multidisciplinar 
permeou vários setores da arte, atuando como fio 
que ―costurava‖ as ideias, um elo integrador e 
facilitador para transformar as estratégias em 
ação; contribuindo para dar maior significado ao 
que estava sendo realizado. 

Tal qual o conto ―Quatro irmãos de Talento‖ 
dos Irmãos Grimm, em que cada irmão possui 
uma habilidade específica; juntos eles trabalham 
e alcançam o objetivo (salvar a princesa do 
dragão) com sucesso, o que sozinhos não 
conseguiriam. Assim foi esta equipe 
multidisciplinar onde as habilidades pessoais e 
profissionais de cada um entrelaçou-se em uma 
trama harmônica nos ―Entre Laços e Teias‖ da 
Terapia Cultural, demonstrando a visão 
abrangente e integrativa da arte. 

Enfim, os recursos expressivos e artísticos, 
aliados ao contexto da Arteterapia, ajuda-nos a 
conectarmos com o nosso interior e a nossa 
essência ―de onde extraímos recursos para o 
pleno desenvolvimento de nossos potenciais e 
talentos, nos religando a um sentido mais amplo 
para a nossa existência‖ (BERNARDO, 2008, 
p.17). 

 
 
 

Fotografia 12 – Equipe Multidisciplinar 

 
Fonte: ABEM, 2013. 
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SIMPÓSIO 

20 – OS CONTOS DE ENSINAMENTO E SUA APLICAÇÃO NO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO 

                                                                                                            Rozemar Maria Candido 
1
 

 
RESUMO 
As histórias de ensinamento são portadoras de instruções para a vida do homem sendo metáforas do 
comportamento humano, de maneira que ao contarmos uma história entramos em contato com a nossa 
própria história que é recontada de forma simbólica. Com esta idéia em mente, iniciei o trabalho com os 
contos de ensinamento através de cursos vivenciais e nos atendimentos individuais e em grupos abrindo 
espaço para as pessoas perceberem as relações existentes entre os personagens, elementos, temáticas 
encontradas no conto trabalhado com a sua própria história.  
 
Palavras-chave:  Arteterapia. Contos de ensinamento. Autoconhecimento. 
 
 
ABSTRACT: 
The stories of teaching are carriers of instructions for human life and metaphors of human behavior, so that 
in telling a story get in touch with our own history that is recounted in a symbolic way. With this in mind, I 
started working with the tales of teaching through experiential courses and individual assistance and group 
opening up space for people to discover the relationships between the characters, elements, themes found 
in the story worked with its own history 
 
Keywords: Art therapy. Teaching tales. Self knowledge. 
 
 
RESUMEN: 
Las historias de la enseñanza son portadores de las instrucciones para la vida humana y las metáforas de la 
conducta humana, por lo que en contar una historia en contacto con nuestra propia historia que se narra de 
una manera simbólica. Con esto en mente, empecé a trabajar con los cuentos de la enseñanza a través de 
cursos de la experiencia y la asistencia individual y de grupo abriendo espacio a la gente a descubrir las 
relaciones entre los personajes, elementos, los temas se encuentran en la historia trabajó con su propia 
historia. 
 
Palabras Claves: Arte terapia. Cuentos de enseñanza.Conocimiento de sí mismo. 
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INTRODUÇÃO 
 

Existem histórias que nos fazem rir. Outras 
que fazem chorar. Outras não nos dizem nada. 
Mas existem histórias que nos levam a refletir 
sobre a vida e nos colocam em contato com 
nosso mundo interno. 

Essas histórias foram concebidas por 
tradições, como o budismo, sufismo, taoísmo, 
hassidismo, cristianismo.  Histórias universais e 
atemporais que são metáforas da vida humana e 
trazem mensagens arquetípicas.  

Na superfície, as histórias de ensinamento 
muitas vezes parecem não ter um sentido muito 
lógico ou pouco diferem de contos folclóricos. 
Mas, elas são concebidas para incorporar em 
seus personagens, enredos e imagens — 
padrões e relacionamentos que nutrem uma parte 
da mente que é inatingível por meios mais 
diretos, aumentando assim a nossa compreensão 
e campo de visão, além de estimularem a nossa 
habilidade de pensar criticamente e criarem uma 
sensação de pertencimento a algo maior. 

Shah (2009) nos conta em seu livro Nas 
Noites Árabes: Uma caravana de Histórias que os 
bérberes, povos nativos do norte da África 
acreditam que quando uma pessoa nasce ela traz 
consigo uma história, guardada dentro do seu 
coração. Essa história tem a função de cuidar, 
proteger, nutrir a pessoa e que a tarefa de cada 
indivíduo é procurar e encontrar a história que 
está guardada em seu coração.  

Encontrar a sua história é como encontrar o 
próprio fio da existência, reafirmando e 
recontando a sua própria história como o 
lenhador que ao sentir-se perdido, sem 
esperanças, senta ao lado do feixe de lenha. 
Conta para si mesmo como se fosse um conto, 
tudo o que lhe aconteceu desde que sua filha 
havia desejado um tipo diferente de alimento para 
comer.  

Ao recontar a própria história através do conto 
é como encontrar uma chave que abre a porta 
para nosso mundo interno, onde encontramos um 
grande potencial de cura. O conto vai penetrando 
de forma sutil e silenciosa, infiltrando-se em 
camadas profundas da nossa psique.  

Atuando como metáforas do comportamento 
humano, os contos vão conduzindo através de 
seus personagens, elementos e lugares a uma 
experiência de autoconhecimento como um 
espelho onde cada pessoa se vê refletida de 
acordo com sua trajetória e seu momento de vida 

Segundo Estés (1999), ― As histórias 
conferem movimento à nossa vida interior, e isso 
tem importância especial nos casos em que a 
vida interior está assustada, presa ou 
encurralada. As histórias lubrificam as 
engrenagens, fazem correr a adrenalina, mostra-
nos saídas e, apesar das dificuldades, abrem 
para nós portas amplas em paredes 
anteriormente fechadas, aberturas que nos levam 

à terra do sonho, que conduzem ao amor e ao 
aprendizado.  

 
 
DESENVOLVIMENTO  
 

Os contos funcionam como um símbolo que 
embora tenha uma parte que é acessível ao 
consciente, de outra parte ele traz informações 
próprias do espaço do inconsciente.  

Segundo Jung, ― um símbolo não traz 
explicações: impulsiona para além de si mesmo 
na direção de um sentido ainda distante, 
inapreensível, obscuramente pressentido e que 
nenhuma palavra de língua falada poderia 
exprimir de maneira satisfatória.  

Os símbolos têm vida própria, eles atuam e 
alcançam dimensões que o conhecimento 
racional não atinge. Por isso, que as histórias 
atingem núcleos que não são possíveis de serem 
alcançados pela mente lógica, linear.  

Na concepção junguiana, o símbolo é uma 
linguagem universal infinitamente rica, capaz de 
traduzir através das imagens, conteúdos que 
transcendem as problemáticas específicas dos 
indivíduos. O símbolo funciona como uma 
espécie de código que emerge do inconsciente.  

Somos escolhidos pelo conto quando estamos 
conectados com as necessidades de nossa 
essência e assim o conto nos trará as mensagens 
que precisamos em determinados pontos e 
momentos da vida.  

Quando a pessoa recebe o chamado do conto, 
é preciso mergulhar profundamente nas palavras, 
nos elementos, nos personagens, entrando em 
contato com a mensagem contida no conto. Ao 
fazer o mergulho no conto, cada personagem, 
cada lugar, cada elemento estará simbolicamente 
conectado com uma parte da história de vida do 
mergulhador trazendo facetas de si mesmo.  

Assim começamos o trabalho com a caixa de 
contos onde cada pessoa irá encontrar aquele 
que trará a mensagem para o seu momento de 
vida.  

Ao ler e reler várias vezes o conto, atentos às 
sensações, sentimentos e lembranças que 
chegam, assumimos o papel de protagonistas. É 
a nossa história que contamos. Ao entrar no 
conto, vamos acordando os reis e rainhas que 
permanecem vivos em algum lugar dentro de nós.  

A primeira coisa que faz é ler e ouvir 
internamente o conto, acolhendo as imagens e 
sensações que chegam sem procurar interpretar 
os símbolos ou o sentido da história. A ideia é 
saborear e ter humildade diante da mensagem 
que a história traz. Essa verdade aparece muito 
sutilmente e aos poucos vai se transformando em 
um espelho que nos reflete. A história é nossa 
própria história e nós somos os personagens 
deste conto.  

O que essa história me fala? Onde ela me toca 
internamente? 
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Que parte a história me fascina e qual me 
desagrada.  

Já vivenciei algo parecido com o que acontece 
nessa história?   

O que eu aprendo com essa história e seus 
personagens?  

De que maneira a trajetória desses 
personagens se parece com a minha?     

É a parte mais íntima do nosso ser que 
encontramos no espelho dos contos e que nos 
conduz à libertação e ao desabrochar pleno. 
Existe uma identidade perfeita entre nós e o 
conto. O conto é a nossa história. É a encenação 
metafórica de aspectos nossos que ignoramos, 
recusamos, ou que não sabemos ver tal e qual 
são. Se conseguirmos penetrar no espelho e 
reconhecer a nossa imagem, se escutarmos o 
conto para nele encontrarmos aspectos concretos 
da nossa existência, bastar-nos-á pôr em prática 
as suas propostas e viver a nossa vida segundo 
esse modelo de verdade.  

Quando o conto estiver penetrado no coração, 
na alma e no corpo ele será dividido em oito 
capítulos, trazendo a cor de cada capítulo, a 
palavra chave e a imagem do capítulo.  

Ao observar as imagens contidas nos 
capítulos, a pessoa vai recontando sua história, 
percebendo questões que não chegam de forma 
racional.  

Cada um entrará em contato com a parte mais 
profunda do ser essencial através do espelho do 
conto e ao entrar em contato com aspectos que 
não reconhecemos ou negamos através das 
imagens, dos personagens do conto, 
encontramos aspectos reais da nossa própria 
existência.  

O conto tem a função de acordar a nossa 
verdade mais profunda, levando-nos a 
reconhecê-la, experimentá-la colocando-a em 
movimento e tirando-nos de condicionamentos 
mentais e de visões distorcidas da realidade. A 
análise simbólica do conto nos coloca diante de 
um atalho para o próprio interior, fazendo um 
convite para o mergulho ao mundo interno onde 
os potenciais de desenvolvimento evolutivo estão 
latentes.  

Ao final o conto é transformado em imagens e 
cada pessoa pode olhar a sua própria história 
refletida no espelho dessas imagens.  

 
RESULTADOS E CONCLUSÕES  
 
Cada pessoa entende os recados enviados 

pelo conto trabalhado naquele determinado 
momento da própria vida, faz a leitura simbólica e 
acolhe o que chega. Quando o trabalho é 
realizado em momentos vivenciais, acolhemos e 
no processo terapêutico aprofundamos. 

Estar atento à mensagem contida no conto e 
nas imagens que são evocadas é permitir que 
reverbere dentro de nós, que toquem em partes 
profundas do nosso ser e assim vamos fazendo a 

integração entre a luz e a sombra e nos 
conectando com a totalidade psíquica.  

Cada pessoa vai encontrar no conto o que se 
permitir ver e aprenderá tanto quanto se abrir 
para este ensinamento.  

Tenho observado no exercício com os contos 
de ensinamento que quando a pessoa se 
identifica com os personagens e com os 
elementos contidos nela, ela aos poucos vai 
encontrando forças internas para ultrapassar seus 
limites, vencer seus medos, enfrentando os 
desafios que a impedem de resolver determinada 
situação.  

Esta força já está no seu universo interno e o 
conto é uma chave para acessá-la.  
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TEMAS LIVRES 

 
21 – O SOL NA ESCURIDÃO DO MOMENTO:  

O DIFERENCIAL DA ARTETERAPIA NA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA 

 
 

Rogéria Rodrigues Figueiredo
1
 

Helena Maria Campos Luce
2
 

 
 
Resumo 
Apresentamos um recorte da pesquisa realizada no curso de especialização em Arteterapia, pressupondo 
que a arteterapia possibilita ao sujeito internado dar vazão às potências criativas da alma e resgatar sua 
autoestima. O estudo centrou-se na hipótese de que os pacientes internados podem se beneficiar com o 
processo arteterapêutico realizando um despertar para a vida. Trata-se de um estudo de caso de 
Arteterapia com um grupo de oito pacientes, entre 27 e 62 anos, internados em uma clínica psiquiátrica em 
Belo Horizonte. Utilizamos desenho, pintura, modelagem, música, dança e teatro. A Arteterapia de base 
junguiana foi considerada por eles como “um sol na escuridão do momento”. A análise dos dados das 
sessões e das reuniões clínicas demonstrou a mudança de posturas e a melhoria da qualidade de vida 
durante o período de internação. Nas reuniões clínicas os profissionais destacaram o impacto da arteterapia 
para a melhora dos pacientes, que ficaram mais reivindicativos nos outros espaços de atendimento. 
Constatamos a importância da arteterapia como um diferencial no tratamento de pacientes internados. Ela 
funcionou como mola propulsora para retomar a própria história, devolvendo a alegria de viver e iluminando 
a escuridão da alma, mesmo durante o período de internação.  
 
Palavras-chave: Criatividade. Autoestima. Internação. Renascimento. 
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Ao pôr do sol 
Este trabalho nasceu da observação curiosa 

da arteterapeuta Helena Maria Campos Luce, que 
abriu a janela de seu consultório, olhou para 
baixo e sonhou ao pôr-do-sol. Quando ela me 
convidou para trabalharmos juntas na realização 
do estágio fui capturada pelo seu desejo de 
mudar a realidade no quintal da clínica 
psiquiátrica. E durante o estágio, constatamos 
que a Arteterapia pôde ser um diferencial, em prol 
do resgate da alegria e empoderamento daqueles 
pacientes internados. A seguir a escrita poética 
de Helena: 

 
Existem muitas janelas na minha vida, mas 

uma é especial. A janela da sala de espera do 
meu consultório. É de lá que o pôr-do-sol pode 
ser visto com intensa beleza, todas as tardes, 
contrastado com as luzes dos carros que 
congestionam uma das maiores avenidas da 
cidade. 

Nem sempre posso me dar o prazer de estar 
me deliciando com esta maravilhosa paisagem, 
mas quando me encontro nesta janela o meu 
pensamento voa! 

Foi em um desses momentos que me deparei 
com o fundo de uma casa onde o quintal me 
remeteu à infância. Árvores frutíferas, muitas 
plantas, banquinhos de cimento e um dado 
intrigante: algumas pessoas com passos lentos, 
ora isoladas, ora em pequenos grupos, sempre 
com poucos gestos, mas quietas, outro ritmo, às 
vezes sentadas no sol como que alheias, 
esperando o tempo passar. Sentia que algo ali 
me chamava. Fiquei muito curiosa e sempre que 
ia ver o pôr-do-sol me deparava com aquele 
quintal. 

Faz exatos seis anos que observo esta janela. 
Percebi que neste tempo as pessoas não são as 
mesmas, mas o andar arrastado, os gestos, a 
lentidão continua sendo a tônica deste quintal. 

Decidi, então, atravessar esta janela. Fui à 
procura daquela casa e qual não foi a minha 
surpresa ao descobrir que aquele era um quintal 
de um hospital psiquiátrico. Surpresa pela 
sincronicidade, pois, encontro-me cursando 
Arteterapia e estava justamente procurando um 
local para fazer o estágio do referido curso. 

Fui muito bem recebida pela psicóloga Cecília 
– diretora da Policlínica Hospital Dia – que me 
mostrou o referido quintal depois de eu tê-la 
‗seduzido‘ com a história da espera de seis anos 
de olho na janela até ter coragem de ir 
pessoalmente visitar o local. 

Passava das 19 horas. O pôr-do-sol já tinha 
acontecido e as pessoas não estavam mais lá. 
Emocionei-me com a coincidência dos fatos e 
ofereci meus trabalhos, fazendo-lhe uma 
proposta de estágio. Marcamos um encontro 
para formalizar o estágio e já naquela semana 
comecei a trabalhar no hospital. 

Através do ocorrido decido fazer esta pesquisa 
com os pacientes internados no sentido de 
despertá-los para a vida. Convidei minha colega 
de turma Rogéria Rodrigues Figueiredo para 
participar comigo e apesar de já estar com outro 
estágio em andamento se prontificou a me 
acompanhar ao longo deste trabalho. Marcamos 

um encontro para formalizar o estágio e já 
naquela semana começamos a trabalhar no 
hospital (LUCE, 2008, p. 8-9). 

 
Oito anos se passaram e o pôr do sol sempre 

nos remete para a luz que irradiou naqueles dias 
quando iniciávamos o nosso percurso pelas 
praias da arteterapia. Até hoje ficamos 
emocionadas aos lembrarmos que apesar da 
dureza da realidade daqueles pacientes a força 
do mito da barca do sol atuou, fazendo renascer a 
esperança nas suas almas de artistas.  

No viés da sincronicidade, noutro pôr do sol 
em Belo Horizonte, pensando sobre o que 
apresentar no 12

O
. Congresso de Arteterapia, na 

ensolarada cidade de Salvador, nós resgatamos 
as anotações do estágio naquela clínica 
psiquiátrica e compreendemos que o Congresso 
seria a oportunidade para contar nossas 
experiências com os entrelaçamentos da ciência 
e da arte.  E nós duas voltamos àquelas tardes, 
quando o sol iluminava o pequeno espaço onde 
realizávamos a arteterapia com os pacientes da 
internação e pudemos rever sua luz clareando 
alguns aspectos fundamentais que distinguem a 
arteterapia de outras modalidades terapêuticas.  

Para o Congresso, importante espaço de 
sustentação e valorização profissional do 
arteterapeuta como mediador no processo de 
autoconhecimento, nós trazemos um recorte do 
estudo de caso objeto da pesquisa de estagio em 
arteterapia. Voltamos aos registros da época de 
aprendiz de arteterapeuta para resgatar o 
diferencial da arteterapia na clínica psiquiátrica. 
Novamente a barca do sol apareceu no horizonte, 
clareando a nossa compreensão sobre as 
múltiplas possibilidades de renascimento por 
meio do uso terapêutico da arte. 

 
Condições do estágio na clínica psiquiátrica 

Apresentamos um recorte da pesquisa que 
realizamos durante o Curso de Especialização em 
Arteterapia na Integrarte em Belo Horizonte. O 
estudo centrou-se na hipótese de que os 
pacientes internados em hospitais e clínicas 
podem se beneficiar com o processo 
arteterapêutico realizando um despertar para a 
vida, pressupondo que a arteterapia possibilita ao 
sujeito internado dar vazão às potências criativas 
da alma e resgatar sua autoestima (LUCE, 2008). 

O estágio foi realizado com um grupo de oito 
pacientes internados em uma clínica psiquiátrica 
em Belo Horizonte. O estágio foi realizado no 
período de 28 de abril a 10 de junho de 2008, 
com um grupo de oito pessoas, com idades entre 
27 e 62 anos, todos pacientes internados numa 
clínica psiquiátrica localizada em Belo Horizonte. 
Participaram três homens e cinco mulheres. Os 
pacientes foram atendidos duas ou três vezes por 
semana, em quatorze sessões de duas horas. 
Embora a clínica mantivesse um atendimento tipo 
hospital-dia, oferecemos a oficina de arteterapia 
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para os pacientes da internação que tivessem 
interesse em participar.  

Quando propusemos o estágio, solicitamos 
aos profissionais da clínica psiquiátrica que 
fizessem um convite aos pacientes. Assim os 
pacientes, previamente selecionados por eles, 
foram convidados a experimentar um modo 
diferente de terapia através do uso das artes – a 
arteterapia. Os que aceitaram o convite chegaram 
imaginando fazer algum tipo de trabalho 
terapêutico para melhorar seu dia a dia durante o 
período de internação. 

 Alguns chegaram pela curiosidade, outros 
revelaram ter interesses relacionados com o 
artesanato e atividades manuais. Mas o 
comentário da maioria dos pacientes na primeira 
sessão foi que vieram para a arteterapia por “não 
terem nada interessante para fazer ali, pois 
estavam presos”. O grupo de arteterapia recebeu 
pessoas de várias profissões, desde donas de 
casa, cabeleireira, professora de biologia, 
funcionária pública, médico e metalúrgico.  

Recebemos adultos que estavam em situação 
de vida limítrofe, com restrição da liberdade e a 
autoestima bastante abalada. O grupo 
apresentava sofrimentos tais como: depressão 
grave, surto psicótico, drogadicção, necessidade 
de elaboração de luto, dificuldades de construção 
identitária e perda do prazer de viver, de ser e de 
criar etc. A seguir transcrevemos os dados dos 
pacientes, fornecidos verbalmente pela equipe de 
profissionais durante a reunião clínica: 

 
A – Homem de 48 anos, alcoólatra, 

provocou um acidente alcoolizado, foi 
indiciado e afastado do serviço. Há 
suspeita de uso de cocaína. Primeira 
internação.  

C – Mulher de 40 anos, deprimida e sem 
controle da impulsividade, casada, com 
dois filhos, teve um surto violento após a 
descoberta de traição do marido. Primeira 
internação.  

E – Homem de 60 anos, toxicômano, 
alcoólatra e epiléptico. Primeira internação.  

El – Mulher de 62 anos, com distúrbio 
bipolar com delírio persecutório, obesa e 
hipertensa. Internação após morte de filho. 
Primeira internação. 

L – Mulher de 62 anos, alcoólatra, 
histérica com dissociação. Cuidadora do 
marido inválido. Está infantilizada e com a 
sexualidade aflorada. Primeira internação. 

Li – Mulher de 40 anos, toxicômana.  
Esteve internada outras vezes. 

N – Mulher de 56 anos, alcoólatra, 
psicótica, estrutura familiar caótica, não 
produz nada nas outras terapias e vem de 
várias internações. 

S – Homem de 27 anos, esquizofrênico e 
toxicômano. Esteve internado outras vezes.  
(LUCE, 2008). 

Devido à rotatividade de pacientes na clínica 
optamos por trabalhar com um grupo aberto. 
Portanto, durante o período que realizamos o 
atendimento de arteterapia alguns pacientes 
tiveram altas e outros ingressaram no grupo no 
meio do caminho. De maneira geral, os que 
chegaram foram bem recebidos pelo grupo. Mas 
a saída daqueles que tiveram alta foi motivo de 
queixas e remeteram alguns pacientes para a 
elaboração de outros lutos. Cabe destacar que 
aqueles que participaram de um número menor 
de sessões também comentaram situações de 
empoderamento no seu dia a dia na clínica e 
durante as visitas dos familiares. 

 
Ativando o processo criador 

A proposta de trabalho teve como objetivo 
geral ativar o processo criador do indivíduo 
através da arte, de forma espontânea sem 
preocupar-se com a estética, fazendo fluir a sua 
energia psíquica possibilitando a liberação de 
sentimentos, sensações, bloqueios, melhorando a 
sua autoestima, autoconhecimento, autoconfiança 
e qualidade de vida (LUCE, 2008). 

Durante o nosso estágio ambicionamos 
integrar a dimensão lúdica, a dimensão imagética 
e a expressão plástica.  A temporalidade na 
sessão de arteterapia acontecia à semelhança 
dos contos de fada: passado, presente e futuro, 
valorizando o percurso e formatando uma gestalt 
ao final. A cada sessão priorizamos: 

 
a) a construção cuidadosa do setting 

arteterapêutico em prol da constituição 

de um espaço sagrado (espaço 

potencial, de confiança e 

compartilhamento); 

b) a constante conexão com os símbolos e 

arquétipos que emergem, para a 

configuração da avaliação diagnóstica.  

 
Acreditamos na arteterapia como um fazer 

livre e agradável, à semelhança do brincar que 
não tem nenhum objetivo extrínseco. Tal como o 
brincar é espontâneo, a feitura das obras é 
voluntária e escolhida, o que implica um 
envolvimento ativo por parte do ser. Importa 
destacar que a sessão de arteterapia é uma 
atividade compartilhada e prazerosa, que 
favorece a construção da confiança, integrando 
os conflitos ao promover uma contenção dos 
conteúdos num lugar seguro, que proporciona 
limites demarcados.  

Além disso, a produção de uma obra artística 
favorece a autoapresentação e a consciência da 
autoria sobre o próprio trabalho. A arteterapia em 
grupo é também uma atividade socializante. Nela 
o sujeito encontrará outros semelhantes e contará 
com eles como espelhos, mais ou menos 
benevolentes, onde poderá se reconhecer 
enquanto autor da própria história. 
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Na realização das sessões de arteterapia 
utilizamos as diversas expressões de arte: 
desenho, pintura, modelagem, música, literatura, 
dança, e teatro. Elas aconteciam numa área 
parcialmente coberta, que era um quintal, onde 
havia um tanque, um pequeno jardim com mesas 
e cadeiras. Utilizamos os seguintes materiais: 
sucatas diversas, sementes, folhas secas, 
recortes de revistas, pincéis, tinta guache, cola 
branca, lãs coloridas, giz de cera, lápis de cor, 
caneta hidrocor, papéis A-3, papéis A-4, 
cartolinas, retalhos de tecidos, velas e argila 
(LUCE, 2008). 

As sessões eram iniciadas a partir de um 
relaxamento conduzido e a instauração de 
ambiente acolhedor. Logo depois, convidávamos 
os integrantes do grupo a expressarem seus 
sentimentos, usando como ferramentas variadas 
formas de expressão artística, sempre gerando 
um produto final. Ao final conduzíamos o 
compartilhamento das emoções pelos pacientes, 
convidando-os para que fizessem uma reflexão 
sobre a obra (LUCE, 2008). 

 
O uso dos símbolos na abordagem diagnósti-
ca e condução do tratamento 

Durante o período que atendemos o grupo 
observamos a ocorrência de medos, angústias e 
conflitos internos que foram expressos nos 
trabalhos artísticos e ganharam lugar no mundo 
exterior. Constatamos que alguns conflitos foram 
reconhecidos e domados por intermédio da ação, 
da expressão pictórica e verbal de símbolos, que 
depois eram compartilhados ao final da sessão.  

Durante a feitura das obras, a maioria dos 
pacientes exerceu livremente o domínio sobre os 
materiais e objetos. Observamos a emergência 
de conflitos, que foram trazidos para o mundo 
externo, por meio da atividade artística, tornando 
ativo o que eles antes vivenciavam de forma 
passiva. Ocorreram mudanças nas situações do 
cotidiano, através do empedramento exercido na 
construção das obras, apresentadas nas sessões 
e compartilhadas para o grupo, que redundaram 
em novos desfechos para as situações penosas 
vividas dentro da clínica.  

Durante os atendimentos consideramos que, 
na arteterapia com grupos de pacientes 
psiquiátricos, o processo de criação artística 
funciona como um canal de comunicação a 
requerer um manejo delicado na formação do 
setting e dos vínculos terapêuticos. Dedicamos 
especial atenção aos conflitos emergentes 
durante a sessão e aos arquétipos e símbolos 
que o paciente abordava nos seus trabalhos. 

Tivemos cuidado na condução dos 
aquecimentos nos inícios das sessões e com os 
momentos de compartilhamento dos trabalhos 
pelo grupo. Trabalhamos com o uso de atividades 
estruturadas e que favorecessem a continuidade 
temporal. Sempre iniciamos explicando para eles 

como seriam as atividades do dia, com ênfase no 
começo, meio e fim de cada sessão.  

Eles demonstraram interesse e satisfação 
quando descrevíamos como seria o andamento 
da sessão calmamente e, nestes momentos, 
aproveitavam para comentar situações do dia a 
dia, que estavam sendo desafiadoras. 
Apresentávamos as regras de maneira clara 
visando uma contenção temporal. Porém, as 
regras poderiam ser modificadas. Acima de tudo 
visamos favorecer a diversão e prazer, o que não 
diminuía a seriedade dos temas abordados na 
sessão.  

Efetuamos uma dedicada escolha dos 
materiais a serem utilizados, buscando adequá-
los à condição dos pacientes (efeitos da 
medicação, agitação e dificuldades motoras), à 
avaliação diagnóstica e à interação entre o grupo. 
Sempre realizávamos uma finalização cuidadosa 
da sessão e em algumas vezes foi preciso dar um 
tempo maior para alguém finalizar seu trabalho 
satisfatoriamente. Eles mostravam-se muito 
gratos e sensibilizados nos momentos em que 
esperávamos calmamente que concluíssem os 
seus trabalhos.  

Utilizamos os símbolos e arquétipos na 
condução do tratamento e na abordagem de 
aspectos do inconsciente coletivo. Porém não 
fazíamos interpretação das obras dos pacientes. 
Mas sempre buscamos estimulá-los a 
comentarem livremente as obras, sentimentos e 
ideias, na direção de uma amplificação do 
significado dos símbolos. Para favorecer a nossa 
compreensão sobre o processo arteterapêutico 
do grupo utilizamos as seguintes perguntas 
norteadoras na avaliação diagnóstica e na 
condução clínica do caso: 

 
a) Como a dinâmica grupal se manifesta 

no processo expressivo dos pacientes e 

no conteúdo das produções artísticas? 

b) Qual o principal eixo, arquétipo, símbolo 

e/ou conflito, que norteia o conteúdo 

expressivo dos pacientes em cada 

sessão de arteterapia? 

c) Qual o fluxo norteador da evolução 

psicodinâmica ao longo de um 

seguimento arteterapêutico? 

d) Qual a intenção consciente no projeto 

artístico que cada sujeito elabora?  

e) Quais os aspectos inconscientes 

implícitos (arquétipos e complexos) que 

refletem os principais conflitos de cada 

paciente? 
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Iluminando a escuridão da alma 
Inicialmente os pacientes chegaram bastante 

agitados. Assim na maioria das vezes, por se 
tratar de um grupo heterogêneo, iniciávamos com 
um relaxamento conduzido, que visa à percepção 
do ritmo da respiração e dos ritmos do corpo, com 
o objetivo de facilitar a interiorização. 

No decorrer das sessões eles chegavam cada 
vez mais animados, dizendo que estavam 
ansiosos para chegar o dia e a hora de nossos 
encontros. No espaço sagrado da arteterapia 
foram conquistando um reino mágico e, houve a 
valorização de um tempo pra desenhar, sonhar e 
relaxar. A oficina de arteterapia foi apontada 
como “o sol na escuridão do momento“. 

Os símbolos e arquétipos podem iluminar a 
alma e revelar os complexos que estão 
escondidos. Neste grupo emergiu o sol. As 
imagens foram surgindo no setting de arteterapia 
ao redor do astro maior de luz – o sol, que além 
de nos aquecer no planeta também agita a 
imaginação dos homens desde os primórdios. 
Podemos considerar que tais imagens são 
lampejos dos arquétipos: os modelos 
estruturantes e primordiais da humanidade.  
Pode-se dizer que ao iluminar a alma, a psique 
será projetada para o futuro, possibilitando a 
produção de luz própria. Na de direção da 
elaboração dos conflitos ainda não solucionados, 
durante a arteterapia foi possível superar a 
desvitalização das forças da vida, antevendo um 
novo modo de viver.  

Os pacientes, integrantes do grupo de 
arteterapia ao usarem as mãos, foram libertando 
as potências imagéticas internas. Destacamos a 
frequência dos símbolos do sol e das estrelas, 
apontando para a iluminação da alma de cada 
um. Saindo das sombras. O grupo viveu um 
processo de mobilização da criatividade em 
direção a novas possibilidades e de maneira 
esperançosa começaram a falar e construir novos 
projetos de vida, seguindo sua vontade, seu 
coração e sua alma. A seguir o desenho do 
paciente A realizado na quarta sessão de 
arteterapia: 

 
 

Figura 1: A. Nascimento do sol. Desenho com lápis de 
cor e caneta hidrocor. 2008. 

 
Fonte: Arquivo das autoras 

 

Segundo Jung é preciso conhecer os mitos 
que surgem, para entender os delírios dos 
pacientes e compreender as imagens que eles 
pintam. Ele nos convida a familiarizarmo-nos com 
a linguagem do inconsciente e com a linguagem 
mística, como chaves indispensáveis para que 
possamos entrar em relação com o doente 
através de uma linguagem comum (JUNG, 1991). 

O mito é como uma espécie de trilha, que 
indica qual direção seguir. Nise da Silveira 
compreende o mito destacando a importância de 
saber que, quando o consciente está sufocado 
pelo inconsciente, a pessoa passa a se 
comunicar através da linguagem dos mitos.  No 
livro Imagens do Inconsciente, ela aborda o mito 
da barca do sol, que surge nos desenhos do 
paciente Carlos Pertins, que pouco antes de 
morrer pintou o sol num barco, imagem que 
remete ao mito egípcio que fala do sol que todos 
os dias faz a volta da terra num barco. Segundo o 
mito: o sol, à noite, combatia com dragões 
terríveis, que não queriam que o sol renascesse 
(SILVEIRA, 1981). 

Portanto, seguindo os passos de Nise da 
Silveira, durante o estágio partimos numa viagem 
pelo mundo das imagens junto com os pacientes, 
buscando escutá-los e ajudá-los a olharem para 
as suas imagens internas. Compreendemos que 
quando o inconsciente emerge no mundo 
racional, via delírios e alucinações, pode-se dizer 
que houve uma mudança para o mundo das 
imagens.  E se os próprios doentes dizem de um 
mundo tomado pelas imagens, torna-se 
improdutivo buscar entendê-los exclusivamente 
através de uma linguagem racional. Sendo assim 
ficamos a nos perguntar sobre qual o sentido da 
poética frase de L: “Espero com emoção a hora 
do nosso encontro. Vocês são o sol na escuridão 
do meu momento”. 

E seguimos o elemento sol que se fez 
presente desde o início nos trabalhos e nos 
discursos dos envolvidos na arteterapia. 
Consideramos que o sol simboliza a luz, o amor, 
a paixão, a vitalidade, o conhecimento, o fogo, o 
poder, a realeza, a força, a perfeição, o 
nascimento, a morte, a ressurreição, a 
imortalidade. Ele é um símbolo complexo, pois o 
sol é um elemento existente em muitas crenças, 
rituais e costumes desde a antiguidade, 
representando a força vital e o poder cósmico; e, 
por isso, esse símbolo é recorrente em muitos 
mitos da criação do mundo.  

O ciclo do sol, ou seja, o nascer e o pôr do sol 
foram comparados em muitas culturas, como o 
símbolo do nascimento, da morte e da 
ressurreição. Destarte, o nascer do sol simboliza 
a esperança, o novo, o nascimento, a alegria e a 
juventude; no cristianismo, esse espetáculo da 
natureza simboliza a ressurreição. Nesse sentido, 
há uma ave mítica que simboliza o sol. A fênix é 
esta ave mítica, símbolo universal da morte e do 
renascimento, bem como do fogo, da renovação e 
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da ressurreição. A fênix é retratada como a ave 
sagrada que possui a capacidade de renascer de 
suas próprias cinzas depois de ter sido 
consumida pelo fogo.  O paciente A trouxe a sua 
Fênix: 

 
Figura 2: A. A Fênix. Desenho com caneta hidrocor. 

2008. 

 
Fonte: Arquivo das autoras 

 
Importa destacar que, juntamente com o sol, 

os trabalhos do grupo trouxeram muitas estrelas e 
aves grandes e pequenas. Além da fênix, eles 
também desenharam a pomba do espírito santo. 
É interessante notar que a figura de fênix aparece 
em muitas culturas antigas e, ainda hoje, a fênix 
conserva seu significado de ave lendária 
magnífica e fabulosa, bem como seu simbolismo 
de pássaro da ressurreição. Ao encontro do 
sentido carregado pelo mito da fênix, quem 
escolhe a sua imagem pretende demonstrar sua 
capacidade de superação, como resultado de ter 
enfrentado um grande conflito ou sofrimento. A 
seguir apresentamos a obra de N que é exemplar, 
pois traz na sua composição o sol, as estrelas, as 
flores e uma ave que acabou de nascer da casca 
do ovo: 

 
Figura 3: N. Estrelas. Colagem e desenho com  

caneta hidrocor.  2008. 

 
Fonte: Arquivo das autoras 

Compreendemos que os pacientes atendidos 
também estavam vivenciando um processo de 
renascimento, posto que tentavam reinventar-se: 
nascer de suas cinzas, muitos após terem se 
consumido no fogo de seus complexos e 
conflitos, que resultou na internação e na perda 
da liberdade de ir e vir. Alguns pacientes haviam 
perdido a vontade e a alegria de viver, quiçá a 
capacidade de dar voos altos na vida. 

Portanto, compreendemos que a 
psicodinâmica do grupo atendido estava bem 
demonstrada pelo mito da barca do sol e pelo 
símbolo da fênix. Partindo desta compreensão, 
trabalhamos no sentido de amplificar a 
compreensão da simbologia recorrente, tanto no 
aspecto de cada sujeito, como também enquanto 
um grupo que partilhava uma situação de vida 
semelhante (JUNG, 1996). 

 
Devolvendo a alegria de viver  

Durante os atendimentos na clínica 
observamos que a arteterapia promoveu a 
ampliação de habilidades manuais e aumentou a 
autonomia dos participantes, valorizando a 
singularidade e o desenvolvimento do potencial 
criativo muitas vezes latente.  Estes aspectos são 
importantes para o cuidado integral e holístico, 
minimizando as diferenças, fortalecendo as 
práticas inclusivas e resgatando o prazer de 
realizar um trabalho produtor de sentido e bem-
estar. A arteterapia favorece ao sujeito sentir-se 
agente de mudanças, o que acarreta um resgate 
de uma parcela de vida plena e saudável. O 
exercício da criatividade de forma espontânea e 
contínua, sendo uma transição entre fantasia e 
realidade fornece a motivação e a energia ao 
processo criativo, aumentando o prazer e a 
alegria de viver. Como revela o comentário de A: 
“Sou outra pessoa. Mais leve e mais feliz, depois 
de nossos encontros”. A seguir apresentamos os 
textos escritos pelos pacientes durante a terceira 
sessão de arteterapia: 

 
Resgatei minha autoestima e já enxergo 

um futuro à minha frente. A família é 
importante para mim. Eu escolhi um local 
para mostrar a alegria. (A) 

 
A arte para mim é o sentido da vida. 

Vou passar algumas informações do que 
estou vivenciando aqui para a minha amiga 
que é arte-educadora. (C) 

 
A minha alma é livre, com pouco limite. 

Este é o meu sol. O meu sol não tá com a 
bola toda. Esse vermelho no meio da folha 
é sangue, é a realidade da vida. (N) 

 
A única coisa que senti foi eu numa 

cama. Fui vendo que o bom da vida é 
descansar, ter o meu espaço, o meu canto, 
tudo que me acolhe. (L) 
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Apesar das grandes diferenças entre os 
pacientes tudo correu muito bem. Constatamos 
que houve excelente interação entre os membros 
do grupo. Neste dia o grupo fez um desenho a 
quatro mãos. Observamos que os participantes 
respeitaram o espaço do colega e desenharam 
somente no seu quadrado.  Abaixo a transcrição 
da escrita criativa de alguns pacientes neste dia: 

 
Minha amiga amoreira 
Como é gostoso estar sob seus galhos 
Sentir como se fosse meu agasalho 
Nessa hora tão difícil 
Passo minutos pensando na vida. (L) 
 
Eu amo a natureza. (A) 
 
Este é um caminho tipo um piso de 

Copacabana, todo colorido. Eu escolhi as 
cores que mais gosto. (C) 

 
O grupo ficou muito concentrado na feitura das 

obras. Eles ficaram muito tranqüilos e ao final 
teceram muitos comentários animados entre si. 
Cabe destaque o momento em que N apresentou 
o seu desenho dizendo: “É o desenho do rio onde 
andou São Francisco de Assis. Esses pontos aqui 
são meus fantasmas”. E o colega pergunta: “É um 
gasparzinho, o fantasminha camarada?” E ela 
respondeu: “Não, mas eles já estão ficando 
bonzinhos”. Depois L que se lembrou do pai que 
tinha uma banda de música e cantava.   

Neste mesmo dia A escreveu: “Quando meu 
coração sente todas essas emoções, é feliz e 
quando ele pode compartilhar com alguém, é 
mais feliz ainda”.  Destacamos que a paciente N 
continuou trabalhando e ao final da sessão 
agradeceu dizendo: “Muito obrigada porque estou 
conseguindo colocar os meus fantasmas para 
fora”. 

Em sua obra a paciente L desenhou um 
coração e mostrou o seu trabalho dizendo que 
era uma pessoa doente na cama, uma pessoa 
dando carinho para o doente e outra dando 
carinho para a que cuida do doente. Ela 
expressou a sobrecarga vivida como cuidadora 
do marido inválido. Neste dia ela olhou, durante 
toda a sessão, para o relógio e disse que: 
“Gostaria de relaxar como a C, sou muito ansiosa. 
Não sei por que escrevo coisas alegres e 
desenho coisas tristes”.  

Devido à rotatividade de pacientes na clínica 
optamos por trabalhar com um grupo aberto. 
Sendo assim alguns pacientes tiveram alta e 
outros ingressaram na arteterapia ao longo do 
percurso. De maneira geral, os que chegaram 
foram bem recebidos pelo grupo.  

Na nossa quarta sessão o grupo trouxe mais 
uma colega, a Li e chegou também S, que não 
ficou. Houve uma situação delicada, quando a 
paciente C foi chamada, novamente, para a 
psicoterapia e todos reclamaram. Nós não 

permitimos que fosse retirada e ela nos 
agradeceu muito feliz dizendo: “Aqui eu trabalho e 
percebo melhor minhas emoções e na 
psicoterapia fico calada e não tenho vontade de 
dizer nada, a consulta não dura mais que cinco 
minutos, pra quê?” O mal estar passou, porém 
ouvimos dois emocionados desabafos de A e N 
ao final da sessão. 

Em outra sessão realizamos a confecção de 
uma capa para os trabalhos. Neste dia estavam 
presentes L, N, A e C. Houve muita introspecção 
e interesse do grupo em fazer a confecção da 
capa. Neste dia L ficou muito tocada e escreveu 
que “gostaria de aproveitar a vida”. Disse que 
agora já conseguia imaginar um futuro e fazer um 
projeto de vida junto com a família depois da 
aposentadoria. Ela escreveu o seguinte 
comentário no trabalho: 

 
Sempre comparando o passado com o 

presente. Por que não vivi mais 
intensamente aqueles momentos? Nós 
deixamos muita coisa passar sem perceber 
que não voltarão mais e deixamos para 
depois o que não vem jamais.  

 
L estava muito mobilizada e também escreveu 

a poesia “Opiário”, de Fernando Pessoa, e 
finalizou com um desenho composto de um anjo, 
um ovo, um pássaro, a flor de lótus e o sol, 
dizendo que “para viver temos que morrer”. 
Porém N viajou nas asas da imaginação e 
escreveu a seguinte descrição das imagens que 
chegaram até ela: 

 
Eu aqui dentro desta sala, ouvindo 

música sobre os anjos, sinto que estou 
dentro da música, sinto todo o meu ser 
imaculado. O meu desenho reflete a paz 
interior dentro de mim que teima em não 
ficar. Vi um oratório e São Cristóvão 
carregando Jesus sobre os ombros. Vi 
também São Benedito, porém, sem o 
Menino Jesus no oratório. (N) 

 
Neste mesmo dia C escreveu no trabalho: “O 

homem é tudo aquilo que pensa”.  E logo após 
ela fez uma colagem de árvores e borboletas, 
depois desenhou o sol no céu, coqueiros, 
árvores, o mar e gaivotas. Ao encerrarmos a 
sessão todos saíram sorrindo e comentaram: 
“Que pena que os outros pacientes internados 
não se interessaram pela arteterapia”. 

Na sessão seguinte utilizamos a confecção de 
um trabalho em grupo e observamos intensa 
curiosidade e descontração no bate-papo sobre 
as artes. Houve excelente interação entre o grupo 
e eles se ajudaram na complementação dos 
desenhos. A e C relataram que quando a folha 
voltou sentiram certa invasão na idéia do desenho 
primário, mas que gostaram da conclusão.  A 
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seguir a escrita criativa produzida por eles na 
sessão: 

 
Consegui me relaxar e me enxergar uma 

roseira plantada no jardim da casa da 
minha mãe em Leopoldina. Como eu 
gostaria de poder dar flores rosas em meu 
apartamento tão frio e sem amor. Lá as 
flores não florescem mesmo sendo 
cuidadas por mim, por que será? (L) 

Sou uma roseira localizada no pátio da 
casa da minha mãe, vermelha, semi-aberta 
e muito florida. Estava exalando cheiro 
muito bom que atraía insetos como as 
borboletas; tinha várias ramificações, folhas 
e espinhos, mas encantava o pátio da 
minha mãe. (C) 

 
Eu me sinto uma roseira embelezando 

um lindo jardim. (A) 
 
Sou uma roseira bem antiga, com tronco 

forte, muitos galhos e raízes retorcidas, 
bem firme no chão, com muitas flores 
vermelhas e um grande volume de folhas 
verdes de vários tons. Tenho poucos 
espinhos, suficientes para a minha 
proteção. Existe uma cachoeira ao meu 
lado com várias pedras marrons. (Li) 

 
Não sou grande, tão pouco pequena. Sou 

de bom tamanho. Me encontro em um 
jardim pouco florido, por isso todos querem 
me tocar e apanhar os meus botões. Não 
me importo, porque muitos outros virão. 
Sou cor-de-rosa. Moro numa singela casa 
no município Costa. Sou muito amada e 
admirada por aqueles que aqui habitam. 
(N) 

 
Na sessão seguinte todos os pacientes 

participaram da montagem de um painel. Eles 
colaram no papel craft dizendo que era para o 
painel ficar bem grande. Fizeram um arco-íris, 
borboletas, flores, cogumelo, tudo muito colorido. 
Falaram da alegria que os momentos na 
arteterapia têm proporcionado para eles. No início 
da sessão eles nos cercaram e foram logo 
dizendo: ―Ficamos ansiosos para chegar a hora 
do nosso encontro”. 

Observamos que estão muito mais 
comunicativos, falando de seus sentimentos em 
relação aos encontros da arteterapia e do dia a 
dia na clínica. As suas falas abaixo são 
esclarecedoras: 

 
Eu me esqueço até de fumar. (A) 
O tempo passa muito depressa. (N) 
Este trabalho deveria ser permanente na 

clínica. (C) 
 

Estou menos ansiosa, não tenho pressa 
em acabar o trabalho. Sinto que o tempo 
ocioso terminou. (L) 

 
Trabalhar com as mãos e a mente é 

mágico. (Li) 
 

Devido à rotatividade de pacientes na clínica 
optamos por trabalhar com um grupo aberto. 
Sendo assim alguns pacientes tiveram alta e 
outros ingressaram ao longo do percurso na 
arteterapia. De maneira geral, os que chegaram 
foram bem recebidos pelo grupo. Na nossa quarta 
sessão o grupo trouxe mais uma colega, a Li e 
chegou também S, que não ficou.   

Ao desenvolverem um trabalho que detém um 
caráter lúdico e dialógico na arteterapia os 
pacientes vivenciaram um empoderamento. 
Assim a partir do brincar, eles ampliaram a 
capacidade de ver a realidade, ampliando sua 
capacidade de criticar mais a própria vida e 
despertando de uma condição de aparente 
ignorância da realidade. Os pacientes foram 
desoprimindo-se das amarras, subjetivas e 
objetivas: primeiro na construção dos trabalhos e 
seus relatos sobre o trabalho criativo; depois num 
diálogo, que implicou num pensar crítico capaz de 
transformar as suas atitudes e a vivência 
cotidiana. Ao ampliarem a consciência de si eles 
puderam criticar com propriedade e resgatar a 
autoestima. Como exemplifica L em sua obra: 

 
Figura 4: L. Autoestima. Colagem. 2008. 

 
Fonte: Arquivo das autoras 

 
Na nona sessão, as pacientes L e Li haviam 

recebido alta. Vieram apenas A e N que estavam 
muito tristes e manifestaram o desejo de buscar C 
que estava deitada no quarto. Incentivamos a 
iniciativa e eles trouxeram C a quem propusemos 
ficasse apenas observando, mas logo após a 
visualização inicial ela decidiu “ajudar” e viveram 
uma sessão com muito afeto e energia. 
Destacamos que a saída de L e Li, as primeiras 
do grupo a terem alta da internação, foi muito 
lamentada e afetou o grupo restante 
negativamente. Porém não havia como manter no 
atendimento aos pacientes que foram transferidos 
para o tratamento de hospital-dia. 
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Na décima sessão trabalhamos com argila e 
foi muito intensa a produção do grupo. Era o 
último dia de C na clínica e ela agradeceu 
dizendo: “Levarei comigo, para sempre, todos os 
momentos aqui vivenciados”. 

 Eles falaram da alegria de poder estar 
participando do grupo e da importância da 
arteterapia no processo de restabelecimento. 
Conversamos sobre o preenchimento do ócio 
através da criação com as mãos. O paciente A 
que havia chegado dizendo que era o seu pior dia 
de internação, fez um coração fechado e 
escreveu: “Este é o meu pior dia”. Ao final da 
sessão ele disse: “Obrigado, eu estou saindo 
aliviado”. 

Na sessão seguinte chegaram E e El, sendo 
que do grupo inicial estava N e A que 
manifestaram desconforto com as reclamações e 
a postura chorosa da colega El. Foi uma sessão 
de manejo delicado. Já E estava calmo, envolvido 
e participativo, falou que foi sua primeira 
experiência com arteterapia e fez uma floresta. 
Trabalhamos o desenho da linha da vida e E fez 
uma árvore ao lado de uma casa com um sol e 
poetizou: “As raízes da árvore ainda são 
pequenas, mas com potencial para se aprofundar. 
O sol representa a oportunidade para a cura”. 

Na décima segunda sessão, montamos um 
cenário e colocamos no chão um tapete com 
mandala indiana, vários chapéus, alguns 
instrumentos musicais de percussão e 
acendemos um incenso. Eles comentaram que 
gostaram de chegar e achar o espaço 
cuidadosamente montado. O paciente E tocou o 
bongo com muito ritmo e foi o maestro do grupo. 
A paciente N levantou-se e dançou e os pacientes 
E e A ficaram assentados tocando alegremente.   

Na história construída em conjunto surgiram 
muitos símbolos, que ao final foram intensamente 
comentados pelo grupo. Os símbolos comentados 
foram serpente, tocador de flauta, deserto, areia, 
tempestade, tamareiras, água, lagoa, pássaros, 
abelhas, borboletas, animais rastejantes, camelo, 
príncipe e castelo. Eles fizeram os seguintes 
comentários: “Como o som nos leva a alguns 
lugares tão distantes e muitas vezes 
desconhecidos” e destacaram como ―o olfato 
influencia no relaxamento e na imaginação”. 

De acordo com Winnicott (1975) o contato com 
a experiência estética poderá gerar um espaço 
potencial.  Este autor afirma ser a experiência 
cultural uma extensão do espaço potencial, 
espaço que aconteceu pela primeira vez na 
relação mãe-bebê. Espaço potencial constituído 
novamente no setting e gerado num ambiente de 
acolhimento, de confiança, possibilitando aos 
sujeitos retomarem o seu desenvolvimento 
psíquico. Eles passaram a habitar, 
simultaneamente, espaços de crianças e artistas, 
transitando entre o brincar criativo e o trabalho 
criativo.   

Noutra  sessão  os  pacientes  montaram   um 

fundo para a mala que guardaria os trabalhos 
compondo um mosaico confeccionado com papel 
rasgado. Diante do contexto do dia conversamos 
sobre críticas interiores e exteriores. Destacamos 
o seguinte comentário que expressa bem o 
sentimento deles na sessão: “Como é bom fazer 
sem cobranças! Tudo fica alegre!”. 

O paciente E esteve muito envolvido e 
escreveu as seguintes palavras: ―Criar, desinibir, 
brincar, sorrir, participar, dividir, ajudar, 
emocionar, entrosar, chorar, ouvir, falar, viver‖. E 
ao final ele revelou: “Senti uma experiência nova 
no rasgar revistas e colá-las”. 

  
Diálogos com os prof issionais da 
cl ínica  

Durante o período de estágio na clínica 
participávamos da reunião semanal do Corpo 
Clínico, que acontecia no período da noite. Na 
primeira sessão de arteterapia recebemos apenas 
quatro pacientes. Logo na primeira reunião 
clínica, nos informaram que houve repercussão 
da arteterapia em todos os setores da instituição. 
Os profissionais nos informaram que os pacientes 
N, A, C e L estavam mais comunicativos e 
comentando com os outros que se sentiram muito 
bem participando da sessão e que na arteterapia 
o tempo passou muito depressa. 

Na segunda reunião clínica todos os 
prontuários foram revistos e comentados. Os 
outros profissionais destacaram que eram visíveis 
as repercussões da arteterapia na postura dos 
pacientes internados. A equipe técnica 
demonstrou curiosidade em compreender melhor 
o nosso trabalho, uma vez que os pacientes 
atendidos estavam mais participativos e 
demandando mais atenção. De maneira geral, 
eles estavam mais reivindicativos e pedindo para 
serem escutados em outros momentos na clínica. 
Citaram que L reclamara do tempo ocioso e dizia 
que estava encantada com o nosso trabalho. Já C 
havia se rebelado por ter sido retirada da sessão 
de arteterapia, para fazer psicoterapia e ficou 
apenas 10 minutos lá na sessão, pois não quis 
falar nada. A e N comentaram que gostariam que 
as sessões de arteterapia fossem diariamente.  

Noutra reunião relatamos para a equipe duas 
situações que ocorreram concomitantemente na 
sessão. A primeira situação ocorreu com A e Li. O 
paciente A chega fumando um cigarro após o 
outro e já na segunda sessão começara a reduzir. 
Ele saía para a área descoberta dava alguns 
tragos, apagava o cigarro e voltava. Pactuamos 
com a equipe que eles poderiam fumar nas 
sessões caso os colegas concordassem. Assim 
iniciamos e A vinha fumando cada vez menos 
durante as sessões. Porém um dia Li quis fumar e 
não tinha isqueiro e foi pedir ao Dr. D que se ela 
acendesse o cigarro não poderia voltar para a 
arteterapia. Ela chegou revoltada e solicitou a 
nossa ajuda para resolver o problema. 
Procuramos o Dr. D e explicamos que ficaríamos 
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responsáveis pelo isqueiro e que ela fumaria na 
área aberta ao fundo da sala. A segunda situação 
ocorreu quando C foi convocada a sair da sessão, 
novamente, para comparecer na psicoterapia. 

Na quinta reunião clínica a equipe discutiu 
conosco a função da arteterapia como um suporte 
organizador e regulador dos demônios interiores. 
Esclarecemos que, do ponto de vista da energia 
psíquica o uso terapêutico da arte possui 
importante função catártica e incrementa 
fortemente a capacidade de simbolização.  

Foi destacada a melhor disposição de L e Li 
para participarem da Terapia Ocupacional no 
hospital-dia depois da alta da internação. A 
Terapeuta Ocupacional comentou: “elas cumprem 
melhor as regras e estão mais exigentes”. 
Destacaram que A estava mantendo uma 
participação mais expressiva nas palestras e C 
sentia falta de L. 

Neste dia os profissionais manifestaram o 
interesse de acompanhar de perto as sessões, 
participando delas. Relatamos como acontece 
uma sessão de arteterapia e justificamos a 
impossibilidade do acompanhamento solicitado, 
pois promoveria a quebra de identidade e 
espontaneidade do grupo. Nas reuniões 
seguintes nos limitamos a apontar aspectos bem 
objetivos do desenvolvimento relacional entre o 
grupo atendido em arteterapia.  

Os profissionais da clínica disseram que 
gostariam de vivenciar a arteterapia. Ficamos de 
propor uma oficina para quando da entrega do 
relatório final, mas não aconteceu (LUCE, 2008). 

Posteriormente, fizemos uma apresentação de 
conclusão dos atendimentos realizados com o 
grupo da internação para equipe técnica. 
Levamos a mala confeccionada nas sessões e 
dentro todos os trabalhos executados. Ao final, 
apresentamos os trabalhos realizados pelos 
pacientes e explicamos a dinâmica das sessões, 
as linguagens (pinturas, desenhos, colagens, 
dança, teatro, modelagem) utilizadas para 
trabalhar e os motivos para utilizá-las (LUCE, 
2008). 

Explicamos que os processos psicodinâmicos 
trabalhados com os pacientes na arteterapia 
foram sensibilização, desinibição, autopercepção, 
relaxamento e interiorização. Estimulamos o 
entrosamento e a socialização, o fortalecimento 
dos laços afetivos, da identidade e a melhoria da 
autoestima. Demonstramos que através do 
relaxamento imaginativo e da utilização da 
transposição das linguagens (verbal, literária, 
plástica, dramática, corporal e musical) tinha sido 
possível atingir o nosso objetivo inicial, ou seja, 
promover o empoderamento e resgate da 
autoconfiança, por parte da maioria dos pacientes 
atendidos. Comentamos o empoderamento 
vigoroso da paciente L, que fora destacado pela 
terapeuta ocupacional e pela psicóloga (LUCE, 
2008). 

Ouvimos de cada profissional da equipe clínica 

suas impressões sobre o trabalho e o que 
observaram nos pacientes. Eles foram unânimes 
em destacar o impacto positivo da arteterapia na 
melhora dos pacientes da internação. 
Comentaram que os atendidos estavam mais 
reivindicativos demandando mais nos outros 
espaços de atendimento e que os pacientes que 
foram para o hospital-dia já estão sentindo falta 
da arteterapia e avaliaram como muito bom o 
nosso trabalho.  

No que tange aos cuidados terapêuticos na 
clínica, observamos que há necessidade de mais 
integração entre os diversos profissionais. Seria 
desejável a promoção de uma escuta mais 
compassiva entre os profissionais e pacientes, 
bem como entre profissionais e profissionais. 

Consideramos como totalmente inadequada a 
conduta dos profissionais de retirarem os 
pacientes durante a sessão de arteterapia, para 
submeterem-nos a outra atividade, como 
aconteceu mais de uma vez quando foram 
buscados para irem para a sessão de 
psicoterapia.  

Nas reuniões clínicas lembramos à equipe 
que, inicialmente, havíamos combinado com eles 
um horário destinado para os pacientes, que fora 
escolhido pela própria equipe da clínica. 
Havíamos combinado realizar a arteterapia ao 
final da tarde, horário que eles disseram estar 
sempre livre e quando os pacientes ficavam 
ociosos no pátio da clínica. Mesmo assim as 
interrupções aconteceram, gerando alguns 
conflitos e revoltas por parte do grupo de 
arteterapia. 

  
O despertar e o sol  na escuridão do 
momento 

A análise do caso demonstrou que houve o 
incremento de brincadeiras criativas e expressões 
de alegria, que extrapolaram o setting de 
arteterapia e inauguram um novo tempo para 
alguns integrantes deste grupo. Constatamos que 
o uso de músicas despertou os ritmos singulares 
em alguns pacientes, favorecendo o brincar 
criativo.  

O objetivo da arteterapia é gerar instrumentos 
apropriados para que a energia psíquica forme 
símbolos em variadas produções, o que ativa a 
comunicação entre o inconsciente e o consciente.  
Durante a arteterapia foram oferecidos inúmeros 
materiais para que os pacientes se sentissem 
livres na escolha dos que mais desejassem.  

A arteterapia favoreceu as mudanças 
subjetivas que possibilitaram brincar e fazer arte 
num espaço de interioridade. Apesar das 
incertezas, a construção de novos projetos de 
vida tornou-se possível, pois houve um aumento 
da intencionalidade e um crescente 
empoderamento. Observamos a construção de 
pequenas e contínuas mudanças 
autonomizadoras demonstrando o potencial da 
arteterapia na promoção de experiências 
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integradoras da personalidade. Segundo aponta 
Urrutigaray (2003, p. 18): 

 
(...) a experiência do trabalho com arteterapia 

proporciona a possibilidade de reconstrução e 
integração de uma personalidade, contribuindo 
como procedimento prático e apoiado em um 
referencial teórico de suporte, permite a 
aquisição da autonomia como objetivo ou meta 
para melhora da vida. 

 
As mudanças extrapolaram o setting 

terapêutico e os pacientes tornaram-se mais 
reivindicativos nos outros lugares de atendimento 
dentro da clínica (especialmente na terapia 
ocupacional e no atendimento psicoterapêutico). 
Os processos observados foram: a elaboração de 
luto, a construção identitária e a descoberta do 
prazer de ser e criar (LUCE, 2008). 

O manejo do grupo possibilitou atendê-los em 
sua singularidade, funcionando como uma 
ferramenta para o despertar para a vida criativa. 
Como exemplo, destacamos o que houve com C 
no dia que estava deprimida no quarto e não veio. 
Os colegas preocupados quiseram buscá-la para 
a sessão de arteterapia. Estimulamos a iniciativa 
do grupo e C veio. Apesar de indisposta no 
princípio da sessão, ela aderiu ao processo 
criativo para “ajudar” o grupo e trabalharam todos 
vigorosamente. Surpresa e comovida ela 
agradeceu a todos ao término da sessão: “Muito 
obrigada, por este momento, sinto como ele é 
importante para o meu despertar”. 

Concluímos que a arteterapia é vantajosa 
tanto para os pacientes psiquiátricos quanto para 
os outros profissionais que lidam com eles 
diariamente. A presente pesquisa demonstrou 
que a arteterapia em grupo facilitou a 
generalização das vivências obtidas às situações 
reais que são grupais, tais como vida escolar e 
profissional. Cabe destaque, a sua eficiência junto 
aos pacientes incapazes de se beneficiar de uma 
comunicação puramente verbal, uma vez que a 
criação artística funcionou como ponte de acesso 
ao mundo interno do paciente.  Na arteterapia a 
obra pôde falar pelo sujeito e a comunicação com 
o grupo foi possível mesmo nos casos mais 
graves. A situação de livre arbítrio no setting 
arteterapêutico mobilizou a criatividade e 
promoveu o diálogo entre o paciente e sua 
produção, incrementando assim a sua 
capacidade de simbolização. 

O setting de arteterapia, apesar de constituído 
no quintal da clínica, ofereceu um espaço seguro 
para que os pacientes pudessem elaborar as 
imagens provenientes das camadas mais 
profundas da psique, que muitas vezes os 
invadem no surto psicótico. Devido ao poder de 
projeção oferecido pela imagem pictórica tivemos 
um terreno fértil para a ocorrência de novos 
processos de subjetivação. Eles inauguraram um 
novo padrão de inter-relação com seus conteúdos 
inconscientes à medida que tais conteúdos foram 

sendo exteriorizados. Essa nova forma de relação 
é diferente da que ocorre no sonho ou nas 
alucinações, pois no fazer artístico o indivíduo é 
obrigado a se confrontar com questões de 
espacialidade e temporalidade (pois o trabalho 
tem caráter concreto e permanente), diferente da 
imagem onírica (LUCE, 2008). 

A oficina de arteterapia foi potencializadora da 
dimensão brincante, promovendo o 
desenvolvimento criativo, o resgate da alegria e a 
reconstrução identitária. Os resultados e as 
mudanças foram animadores. Eles vivenciaram 
uma espécie de renascimento ao resgatarem a 
alegria de viver.  Apresento a seguir a obra de L, 
que desenhou o seu bebê e recordou 
emocionada o empoderamento e a alegria que 
viveu no nascimento da filha: 

 
Figura 5: L. Nascimento. Desenho com  

caneta hidrocor. 2008. 

 
Fonte: Arquivo das autoras 

 
 

Consequentemente foram desbloqueadas e 
transmitidas à consciência instruções e 
informações oriundas do inconsciente, que sem 
um processo arteterapêutico seriam ignoradas, 
contidas, disfarçadas ou ocultadas. Como uma 
luz iluminando a escuridão da alma a arteterapia 
chegou para os pacientes que, sedentos, 
receberam os raios de sol em suas vidas. Como 
poetiza a paciente L ao dizer de sua alegria: 
“Espero com emoção a hora do nosso encontro. 
Vocês são o sol na escuridão do meu momento”.

·.
 

 
O diferencial da cl ínica de arteterapia 
  

O estágio foi intenso, uma experiência 
riquíssima e agora, quando vou para minha 
janela ver o pôr-do-sol, sinto que houve uma 
mudança no ritmo daquele quintal. Os gestos 
estão mais significativos, ainda ouço vozes me 
chamando, mas o meu olhar está mais tranquilo. 
Tenho a certeza de que plantamos uma 
semente naquele quintal (LUCE, p. 34, 2008). 

 
Cabe destaque a importância da arteterapia 

como um diferencial no tratamento de pacientes 
psiquiátricos internados. Constatamos a 
importância da quebra da ociosidade como mola 
propulsora para retomar o fio da meada de suas 
histórias, devolvendo a alegria de viver mesmo 
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durante o período de internação, iluminando a 
escuridão da alma.  

 Aprendemos que os pacientes internados 
para tratamento de dependência química e outras 
psicopatologias podem se beneficiar com o 
processo arteterapêutico realizando um despertar 
para a vida. O sujeito internado possivelmente 
sentiu-se diminuído diante da supressão da 
liberdade de ir e vir. E a arteterapia favorecerá 
que ele consiga resgatar sua autoestima, pois 
promove encontros humanizantes. Nas sessões 
de arteterapia os pacientes que estão presos nas 
dependências da clínica podem exercer a 
liberdade de imaginar e criar em arteterapia.  

Compreendemos que a oportunidade e o 
desafio de construir uma obra plástica, no setting 
de arteterapia, possibilita a constituição do 
espaço potencial e promove que o sujeito retome 
a construção de si mesmo. Tal como na metáfora 
do oleiro, que se constrói enquanto constrói o 
vaso. E o ser ao tomar posse de seu trabalho de 
arte, reconhecendo a sua própria autoria, vivencia 
e resgata a autonomia e a autoconfiança em si 
mesmo.  

Em arteterapia a representação e a 
elaboração dos conflitos acontecem com o apoio 
de vários suportes concretos, que possibilitam ao 
sujeito agir sobre o material. O arteterapeuta 
convida o sujeito para expressar livremente no 
suporte material as alegrias e angústias, 
brincando e “fazendo de conta”. Por meio da 
experiência do brincar e do trabalho criativo em 
arteterapia, as fantasias e sentimentos serão 
atualizados no espaço/tempo da sessão e 
constituirão o material plástico para a produção 
de novos sentidos para a vida.  

Constatamos que, por meio da arteterapia, o 
processo de elaboração subjetiva sempre será, 
no mínimo, mais colorido. Podemos dizer que, por 
meio de um simples desenho, o sujeito enlaça 
seu desejo, brincando de fazer arte, repetindo, 
recordando e elaborando. 

O arteterapeuta ao propiciar a apresentação 
da obra construída no setting, promove uma 
articulação do ser com seu passado, presente e 
futuro. Assim potencializamos a construção de 
uma narrativa singular e o empoderamento 
daquele que agora se apresenta como autor de 
suas obras artísticas.   

O sol foi o norteador das ricas experiências e 
dos despertares que nós vivemos! 

Helena escutou um chamado, que ouvia 
sempre que ia ver o pôr do sol, vindo daquele 
quintal da clínica psiquiátrica.  E convidadas pelo 
sol nós duas levamos a arteterapia e sua beleza, 
durante algumas tardes, para o quintal da clínica 
psiquiátrica, onde de fato o sol iluminava.  

Conosco veio o sol, arquétipo e elemento 
norteador da esperança, que renascia a cada 
novo dia na vida daqueles pacientes. Sob a 
regência dos símbolos e mitos, escutávamos os 
pedidos para que retornássemos: “Espero com 

emoção a hora do nosso encontro. Vocês são o 
sol na escuridão do meu momento”.

2
 

Como barqueiras da barca do sol éramos 
esperadas, pois acendemos as possibilidades de 
novos nascimentos, a cada dia, a cada novo 
desenho, a cada nova mirada que surgia durante 
as sessões de arteterapia. Em sincronicidade, 
arteterapeutas e pacientes estivemos embalados 
na emoção de ver a luz do sol a indicar que é 
possível sair da escuridão e renascer a cada dia.  

 
A barca do sol 

 
Na barca o barqueiro é ela: 
A renovação cíclica da vida. 
Ela é quem rege a viagem aos mares, 
Às águas subterrâneas, 
Ao ventre da terra 
E à luz do luar. 
 
Senhora dos navegantes, 
A barca navega rumo ao mar 
inconsciente. 
Ela é lua sobre a água.  
E é sol sendo levado sobre o mar. 
Mas o que rege a barca é o movimento: 
De amor fertilizante, 
Do toque e da inspiração. 
 
Lua crescente a deslizar... 
Aparecida sob a luz do luar.  
Vai navegar escondida 
E traz o sol a escaldar. 
Para transformar e transcender. 
Trazendo vida nova 
Ave a renascer! 
  
Rogéria Rodrigues Figueiredo, 2016.  
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OFICINA 

 
22 – O TERAPEUTA PRESO NA ARMADURA 

 
Elenrose de Paula Paesante

1
 
 
 

―A magia da máscara reside no fato de que ela parece ter vida própria. A pessoa 
sente-se protegida e deixa-se guiar pelos instintos e impulsos característicos do 
personagem‖ (Naranjo). 

 
 
Resumo 
O convite é para uma experiência arte gestáltica onde cada participante poderá se rever nos caminhos de 
sua trajetória pessoal e profissional, experimentando trazer à consciência aspectos de si e do seu ser 
terapeuta, observando e dando-se conta, dos desafios e obstáculos encontrados ao longo da sua jornada. A 
proposta foi inspirada na Fábula ―O Cavaleiro preso na armadura‖ de Robert Fisher, que narra a trajetória 
de um cavaleiro, que para livrar-se da sua armadura percorre um caminho árduo e cheio de desafios 
pessoais. Analogamente, o terapeuta também está suscetível a se aprisionar em sua própria armadura, 
necessitando também percorrer o caminho da individuação em busca de ser si mesmo. Fundamentamos 
este trabalho nos escritos de Ciornai, Hycner, e Zinker, por acreditarem que arte é a linguagem da alma e 
do coração, e não há espelho melhor daquilo que acontece dentro de nós. Arte e Gestalt dialogam, se 
integram e se completam. A arte é inebriante e a Gestalt-terapia é uma permissão para ser exuberante, 
criativo, além de nos convidar a experimentar todas as mais belas possibilidades. O caminho metodológico 
será o das etapas das Oficinas Criativas® de Allessandrini, por ser uma metodologia que possibilita a 
reconstrução de um caminho transformador. E por também ser um recurso expressivo e facilitador nos 
processos de autoconhecimento e transformação interior, a confecção da máscara será utilizada como 
ferramenta, materializando e clarificando aspectos obscuros e libertador dessa profissão paradoxal e tão 
inquietante, mas ao mesmo tempo tão encantadora e fascinante.  
 
Palavras-chave: Arte gestáltica. Armadura. Terapeuta. 
 
 

O trabalho foi inspirado na Fábula ―O 
Cavaleiro preso na armadura‖ de Robert Fisher, 
que conta a história do cavaleiro mais corajoso do 
reino. Um homem sempre pronto para qualquer 
batalha, disposto a defender sua honra e ajudar a 
quem fosse preciso. Sua armadura, lustrosa e 
imponente, era a única imagem que todos 
enxergavam no cavaleiro, até mesmo sua mulher 
e filhos. Obstinado a salvar donzelas indefesas de 
dragões malvados, acaba por se afastar da 
família e dos amigos, aprisionando-se em sua 
própria armadura. Desesperado, recorre à ajuda 
do mago Merlin, que lhe orienta a percorrer a 
Trilha da Verdade, um caminho árduo e cheio de 

desafios pessoais, uma trajetória que o leva rumo 
ao autoconhecimento, buscando sua verdadeira 
face há tempos escondida e reencontrando o 
sentimento que havia guardado na armadura por 
toda a vida. Trajetória que o leva a passar por 
três castelos: o Castelo do Silêncio, o Castelo do 
Conhecimento e, por fim, o Castelo da Vontade e 
da Ousadia. O livro narra a dificuldade que muitas 
vezes temos em nos mostrar exatamente como 
somos, em baixar nossas armas e revelar nosso 
rosto. O homem desta fábula acaba sem querer 
se distanciando das pessoas que ama e 
perdendo sua verdadeira identidade. 

Analogamente,    o   terapeuta   também   está 
 

________________ 
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suscetível a se aprisionar em sua própria 
armadura, seja ela pessoal ou profissional e, para 
se livrar dela, necessita percorrer a sua própria 
trilha em busca de verdades sobre si mesmo, 
adentrando seu universo interior e aprendendo a 
dominar seus próprios dragões. E é nesse 
caminho, no caminho da individuação, que o 
terapeuta poderá conhecer mais de perto suas 
dores, identificando o que é seu daquilo que não 
é (JULIANO, 2010). 

Percorrer a trilha da verdade é ir ao encontro 
do verdadeiro eu que habita em cada um de nós, 
é ser si mesmo, livre e espontâneo. E nada mais 
espontâneo do que a arte, que funciona como um 
excelente recurso criativo no trabalho de 
ampliação da consciência, sem ser ameaçadora. 
Sendo assim, a arte foi utilizada como ferramenta 
na condução dessa oficina, realizada durante o 
12◦ Congresso Brasileiro de Arteterapia que 
aconteceu em Salvador nos dias 13 a 15 de 
outubro de 2016.  

Acreditamos que a arte seja a linguagem da 
alma e do coração, e não há espelho melhor 
daquilo que acontece dentro de nós. O uso de 
recursos lúdicos, como o da fábula que aqui foi 
utilizado, pode facilitar a tomada de consciência, 
acessando as camadas mais inacessíveis de 
quem se dispuser experimentar (JULIANO, 1999). 

Os mitos e os contos de fadas explicitam 
processos de apreensão, de construção e de 
formas de relacionamento com a realidade. Como 
a arte, os mitos e contos constituem-se em fonte 
inesgotável de conhecimento (ARCURI, 2006). 
Os contos, tal como os sonhos, nos falam de tudo 
que vivenciamos, respondem às nossas questões 
sobre a vida, narram o que fazemos e como 
fazemos. 

E por também ser um recurso expressivo e 
facilitador nos processos de autoconhecimento e 
transformação interior, a confecção da máscara 
foi utilizada como ferramenta, materializando e 
clarificando aspectos obscuros e libertador do ser 
terapeuta. ―[...] As máscaras são um canal de 
expressão. Podem revelar ao indivíduo seus 
segredos, levando-o a vencer seus próprios 
medos e limitações‖ (CIORNAI, 2004. p. 136). 

A Oficina arteterapêutica ‗O terapeuta preso 
na armadura‘ teve como objetivo conduzir o 
participante/terapeuta a se rever nos caminhos de 
sua trajetória pessoal e profissional, observando e 
dando-se conta, dos desafios e obstáculos 
encontrados ao longo da sua jornada. O convite 
foi para uma experiência arte gestáltica, onde 
cada participante pode experimentar trazer à 
consciência, por meio de recursos artísticos, 
aspectos de si e do seu ser terapeuta. Arte e 
Gestalt dialogam, se integram e se completam. A 
arte é inebriante, afirma Zinker, e a Gestalt-
terapia é uma permissão para ser exuberante, 
criativo, e poder experimentar todas as mais 
belas possibilidades, se dispondo até mesmo, 
arriscar-se ao ridículo. É criando que expandimos 

e alcançamos a ampliação da awarenes
2
, pois o 

experimento leva ao cerne da resistência (2007). 
 
 

São pressupostos básicos da Gestalt-terapia 
viver e estar consciente do presente; estar 
plenamente atento ao fazer; saber o que se quer 
fazer e poder fazê-lo; e, ainda, confiar nos 
dados da própria percepção. A vivência de 
Arteterapia Gestáltica propõe-se a lidar com 
esses processos, construindo imagens de 
diversas maneiras para permitir a descoberta 
desses objetivos na vida, integrando passado e 
presente, desejo e realidade com um projeto 
futuro (CIORNAI, 2004, p. 19). 

 
 

Ser terapeuta é uma arte. A arte de ser, de se 
comunicar, de se relacionar. É ser criativo, 
colorido, belo no enquadre da relação. É preciso 
arte para ouvir com atenção, para olhar com 
carinho e reverência para a alma humana que 
está diante de nós. Ser terapeuta é a arte de 
experimentar as relações na sua plenitude, de 
intervir sabiamente, de respeitar o outro na sua 
singularidade e de colocar-se em seu lugar. É a 
arte de se arrepiar, de estar inteiro, de aceitar e 
viver aquele momento tão único, tão especial. É a 
arte de acolher a dor de quem chega frustrado, 
ferido, despedaçado a espera de um lugar de 
suporte, de empatia, de confiança para poder, 
então, mostrar-se na sua inteireza, nos seus 
alinhavos e fendas. 

Para Juliano (2010), cabe ao terapeuta 
conhecer suas feridas bem de perto, para 
discriminar o que é seu daquilo que não é. ―É 
preciso estar a serviço do outro, e não usá-lo para 
fazer buscas pessoais‖ (p. 64). Porém, ao longo 
de sua jornada e, como todo ser humano, o 
terapeuta também acaba blindando-se dentro de 
uma armadura, censurando seus sentimentos e 
emoções. Fere a si próprio e a quem o cerca, 
torna-se insípido, esquecendo-se de viver. Foge a 
trilha da verdade e da justiça, procurando 
caminhos mais fáceis e agradáveis de percorrer 
sem dar-se conta que esses caminhos, muitas 
vezes, os levam a um abismo sem fundo, do qual 
raramente se consegue fugir. E acrescenta, ―cada 
um de nós, terapeutas, tem, a cada tempo, 
limitações que atrapalham ou mesmo impedem 
nossa capacidade profissional, de modo que é 
bom estar-se sempre atento a isso‖ (JULIANO, 
1999, p. 34). 

Cabe ao terapeuta cuidar-se, tomar conta de si 
mesmo, se perceber na sua inteireza como um 
ser de infinitas possibilidades. Cuidar-se é se 
aninhar, se revisitar, se redescobrir e, para cuidar  
 
_______________ 
2
 ―Palavra difícil de ser traduzida, é o núcleo central de todo o 

arcabouço da Gestalt terapia. Quer dizer algo como ‗estar 
aberto para a experiência do momento presente‘, ‗dar-se 
conta‘, ‗conscientizar-se‘, ‗viver no aqui e agora no seu sentido 
mais estrito‘ (JULIANO, 2010, p. 21). 
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do outro, é preciso primeiro cuidar de si mesmo, 
como numa relação figura-fundo, parte-todo 
(RIBEIRO, 2006). 

Ser terapeuta é uma tarefa complexa, pois o 
terapeuta: 

 
é constantemente confrontado com aquilo que 

não quer encarar... A pessoa do terapeuta está 
sendo incessantemente forçada a lutar com 
suas fragilidades e com seus pontos cegos. É 
uma profissão paradoxal porque confronta as 
questões de outras pessoas que talvez não 
estejam resolvidas em sua própria vida... 
Terapeutas, às vezes, tornam-se terapeutas 
para curar a si mesmos (HYCNER, 1991, p. 28). 

 

E foi pensando nesse ser terapeuta que surgiu 
a proposta dessa oficina. Uma possibilidade de 
reflexão, de tomada de consciência sobre essa 
profissão tão inquietante, mas ao mesmo tempo 
tão encantadora e fascinante, que ao nos colocar 
diante do outro como testemunha da sua 
existência, nos exige uma grande capacidade de 
presença.  

O caminho metodológico utilizado foi o das 
etapas das Oficinas Criativas®, de Allessandrini 
(2002), por ser uma metodologia que possibilita a 
reconstrução de um caminho transformador, 
funcionando como instrumento facilitador nos 
processos de consciência interior. 

O primeiro passo foi a sensibilização, meio 
pelo qual cada participante foi convidado a tocar a 
si mesmo a partir dos canais sensoriais, 
integrando sentimentos e sensações. Nessa 
etapa, trabalhamos com tecido

3 
 transparente, 

pois ―a transparência cria volume, revelando 
coisas ocultas‖ (CIORNAI, 2004, p. 32). Tecidos 
de cores diversas ficaram ao chão compondo 
uma grande tenda colorida, à disposição para que 
cada um pudesse escolher uma cor de 
preferência, ou cores de preferência. A atividade 
era um convite para que cada participante 
pudesse deixar aflorar suas funções de contato: 
ser visto e ver o outro através do tecido, tocar e 
sentir a suavidade, o cheiro, aguçando as 
lembranças, incitando a fantasia. Dessa forma, se 
pode estabelecer uma conexão com a atividade 
posterior, facilitando, assim, a expressão da 
experiência vivida por meio da linguagem não 
verbal, a expressão livre. 

Expressão livre é a expressão criativa de 
uma imagem interna por meio de uma experiência 
artística. Foi oferecida uma caixa grande 
contendo papéis diversos (cartolina, celofane, 
seda, crepom, presente, papelão), com cores, 
formas e texturas diferenciadas, cola e tesoura, 
lantejoulas, fitilhos e lãs, hidrocor e palito de 
churrasco. Puderam assim, sentir o material, 
estabelecendo uma relação com cada um deles, 
se permitindo a escolha daquele que lhe parecia 
mais  convidativo   e   mais   significativo   para   a  
 

_______________________ 

3
 Utilizamos o voil, tecido leve e transparente. 

realização da proposta. 
Nessa etapa foi sugerida a construção de uma 

máscara ou de uma armadura, como foi 
entendido por alguns, devido ao tema da oficina. 
Permitiram-se sentar-se ao chão e, de posse do 
material selecionado, se propuseram a 
confeccionar a sua própria máscara. Foi possível, 
nesse momento, observar a dinâmica entre os 
participantes, bem como, o movimento individual 
na expressão do seu fazer, a seu tempo e a seu 
ritmo, em contato com as suas verdades, seus 
dilemas, suas dores, a partir do lugar interno 
habitado por cada um. Ao terminarem a 
confecção e de posse da máscara pronta, o 
convite foi para que pudessem, de pé, percorrer a 
Trilha da Verdade e adentrar os três castelos e, 
assim como o cavaleiro da Fábula, desvendar 
enigmas, sobre si próprio, em cada um dos 
castelos percorridos, para que a armadura 
pudesse, enfim, ser desconstruída. Os três 
castelos foram representados por desenhos 
colocados estrategicamente em pontos diferentes 
da sala, e foram sendo percorridos lentamente 
por todos os participantes, caracterizados por 
suas máscaras. Caminhando pela sala, 
lentamente, foram conduzidos, por meio da 
imaginação, primeiramente, ao Castelo do 
Silêncio, onde puderam experimentar o contato 
com o silêncio interior. ―Ficar em silêncio significa 
mais do que não falar. É preciso ficar sozinho 
para deixar a armadura cair‖ (FISHER, 2010, p. 
59). Uma experiência de grande relevância para 
quem busca se autoconhecer. Foi solicitado, que 
cada um pudesse se observar na sua quietude, 
verificando todas as sensações e sentimentos 
que surgiam. Ficar em silêncio nem sempre é 
uma tarefa fácil, o silêncio pode desencadear 
várias sensações. Após um período nessa 
experiência, foram cuidadosamente conduzidos 
ao segundo castelo, o Castelo do Conhecimento. 
―Esse castelo foi projetado pelo próprio universo, 
e é fonte de todo o conhecimento. O silêncio é 
para um, mas o conhecimento é para todos‖ (p. 
75). O conhecimento implica em 
autoconhecimento. Sendo assim, o grupo foi 
convidado a olhar para si, percebendo o quanto 
se conhecia. Somente quando nos conhecemos é 
que podemos conhecer o outro também e, não há 
nada mais bonito e profundo que a luz do 
autoconhecimento. Nesse castelo, cada 
participante/terapeuta deveria se imaginar diante 
de um espelho... (Quem você vê? Esse é o seu 
verdadeiro eu. O que vive por debaixo dessa 
armadura). O conhecimento verdadeiro emana de 
uma verdade, a verdade sobre si mesmo. E 
depois de um breve período em contato consigo 
mesmo, continuamos pelo caminho, seguindo em 
direção ao Castelo da Vontade e da Ousadia. 
Esse último castelo é habitado por um dragão! O 
dragão do medo e da dúvida. E foram conduzidos 
a fazer contato com os possíveis sentimentos e 
sensações, com os possíveis medos (de ficar 
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sozinho, do julgamento, de ser si mesmo, do 
desconhecido, entre outros). A sensação de estar 
nesse lugar, com esse dragão. ―Somente o 
autoconhecimento é que poderá matar o dragão 
do medo e da dúvida. É preciso ter vontade e 
ousadia para testar seu autoconhecimento. Se 
você encarar o dragão, existe uma possibilidade 
de que ele venha a destruí-lo, mas se não 
encará-lo, ele com certeza o destruirá‖ (FISHER, 
2010, p. 101-102, grifo do autor). E com essas 
reflexões se despediram do último castelo, 
chegando ao final da Trilha, apesar de sabermos 
que a viagem pelo caminho da verdade nunca 
termina. 

Em seguida, na elaboração da expressão, a 
linguagem foi aprimorada e cada participante 
pode reelaborar, ainda na perspectiva da arte e 
da representação não verbal, o conteúdo 
emergente nas etapas anteriores. O momento era 
de retomar a consciência, retornar à sala, dando-
se conta do entorno e de tudo o que fora 
experienciando naquele local. Ao som da música 
―Nu‖

4
...―Me sinto nu, nu com a minha máscara...‖ 

puderam circular pela sala tomando consciência 
do lugar, das pessoas que lá estavam e de si 
mesmos. Puderam experimentar ver o outro a 
partir da sua própria máscara e observar as 
outras máscaras... Como eram? Quais 
chamavam mais a atenção? A consigna era para 
que pudesse se deixar levar pela máscara do 
outro, aquela máscara que lhe despertou a 
atenção, e então, que se permitisse parar, olhar e 
trocar, se assim o quisesse, podendo também 
olhar para sua própria máscara por meio da 
máscara do outro. Esse experimento foi repetido 
por mais duas vezes, permitindo que 
experienciassem outras máscaras e, 
posteriormente, foram conduzidos a seguinte 
reflexão: O que você mudaria na sua máscara? O 
que acrescentaria, o que retiraria? Ao centro da 
sala todo o material continuava disponível, para 
que cada um, a seu tempo, se permitisse fazer as 
devidas modificações. Nessa fase, há um 
retrabalhar do material confeccionado e, ―uma 
distância reflexiva começa a ser trazida à 
consciência. [...] cada um trabalha 
simbolicamente na qualidade de poder ser 
original, único e criativo dentro do encontrar 
recursos para clarear e delinear seu conteúdo 
pessoal‖ (ALLESSANDRINI, 2002, 43). 

A transposição para a linguagem foi verbal, 
onde foi possível ressignificar todo o processo 
vivenciado. Nesse momento puderam se colocar 
e expressar verbalmente o que foi sentido e o que 
os levou a modificarem suas máscaras, ou não. 
Num grande círculo, cada um pode se colocar, 
sendo esse um momento de grandes surpresas e 
descobertas.  Percepções  acerca  de  si   mesmo  
 
 
____________ 
4
 Música de Zeca Baleiro – Álbum-CD O disco do Ano/ 2012. 

foram apresentadas ―precisei abrir mais a boca‖, 
―fechar mais a boca‖, ―estava sem respirar, abri o 
nariz‖, ―me senti preso na máscara, parecia uma 
armadura‖, ―usei um material mais leve‖, ―senti 
que faltou brilho‖, ―me senti presa, amarrei tanto 
que não consegui trocar de máscara com o 
outro‖, ―quis trocar, mas não fiz‖. O processo 
vivenciado possibilitou a ressignificação do que 
fora sentido e percebido por meio da expressão 
artística. A arte funciona como espelho, onde por 
meio dela, podemos nos olhar (CIORNAI, 2004). 
Materializar sentimentos e sensações por meio de 
uma expressão de arte provoca o despertar de 
percepções significativas sobre si mesmo e a 
possibilidade de mudanças a partir desse 
momento.  

E por fim, a avaliação, momento de poder se 
rever nas etapas anteriores e avaliar a dimensão 
do significado simbólico da totalidade da 
experiência vivida. Ao som da música ―Máscara 
negra‖

5
 os participantes puderam, agora com 

suas máscaras, devidamente modificadas, 
desfilar pelo salão sentindo-se mais inteiros, livres 
e felizes, como em um grande baile de carnaval. 
Assim fechamos a nossa Oficina, como uma linda 
Gestalt

6
. 

Gestalt que foi aberta ao enviar a proposta 
para ser facilitadora de uma oficina durante o 12◦ 
Congresso Brasileiro de Arteterapia. O processo 
como um todo foi vivenciado de forma plena, 
desde o envio do material escrito, a expectativa 
em receber o aceite e, a construção de todas as 
etapas da oficina.  E foi com grande satisfação 
que lá estivemos, para vivenciar dias 
inesquecíveis de trocas, encontros e reencontros, 
descobertas, surpresas... inebriados em arte 
ficamos. 
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OFICINA 

 
23 – UBUNTU: ALTERIDADE EM GRUPOS DE ARTETERAPIA 

 
Larissa Seixas

1
  

RESUMO      
A Oficina Ubuntu: Alteridade em Grupos de Arteterapia, apresentada no 12° Congresso Brasileiro de 
Arteterapia, partiu da necessidade de proporcionar a vivência e a compreensão do quanto a ancestral 
filosofia africana pode estar presente em grupos de arteterapia como facilitadora da manifestação do 
arquétipo da Alteridade por meio do processo criativo. Em síntese, o sentimento de pertencimento (Ubuntu) 
viabiliza a manifestação saudável do arquétipo relacional (alteridade) em grupos de arteterapia por meio do 
processo criativo. 
 
Palavras-chave: Processo criativo. Grupos de Arteterapia. Alteridade. Ubuntu. 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

Possibilitar uma maior atenção às relações 
interpessoais em grupos de Arteterapia e o 
crescimento psíquico dos seus integrantes, por 
meio do processo criativo e da manifestação da 
Alteridade facilitada pela ética e filosofia ancestral 
africana, Ubuntu.  

Proporcionar a vivência de uma dinâmica que 
englobe diversas expressões plásticas e materiais 
como: pintura com tinta acrílica sobre papel, 
colagem com figuras previamente selecionadas e 
revistas avulsas, desenho com lápis e lápis de 
cor, que irão estimular a criatividade, a 
autoexpressão e a partilha das percepções e 
emoções que surgirem durante e após as 
produções a partir de tema específico. 

Proporcionar por meio dessa dinâmica, o 
sentimento de pertencimento, empatia e o diálogo 
entre indivíduos singulares, possibilitando o 
encontro com a diferença. 

 
INTRODUÇÃO 
Cada indivíduo possui singularidades e vivências  

 
 
 

 
pessoais    e    únicas.   Não   é   difícil    perceber 
que cada um processa e analisa aquilo que 
conhece a partir da sua própria ótica, de forma 
particular e única, embora parcial e incompleta. A 
sua experiência de vida, a maneira como foi 
criado farão parte das suas relações 
intrapsíquicas e interpsíquicas. Esse movimento, 
muitas vezes, pode gerar conflitos, intolerância, 
indiferença e isolamento. 

Devido a essas dificuldades,as relações 
precisam ser revisitadas numa tentativa de 
atualização, com o intuito de proporcionar uma 
vida coletiva mais saudável e plena com um olhar 
mais aberto para a diferença. A intolerância ao 
Outro, geralmente é fruto da inflexibilidade e 
rejeição dos diferentes aspectos, bizarros e 
estranhos que habitam em cada indivíduo. São as 
esquisitices não aceitas e escondidas no lado 
obscuro e sombrio. Distante internamente dos 
seus ―fantasmas‖ o indivíduo afasta-se de tudo 
aquilo que não compreende em si-mesmo e no 
Outro, comprometendo o diálogo e o equilíbrio. 
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1 – ALTERIDADE 
 

Refletindo sobre a real necessidade da 
vivência da Alteridade como também da empatia, 
do vínculo saudável e profundo em grupos de 
arteterapia me deparei com a filosofia ancestral 
africana, Ubuntu. 

Nestes referidos grupos, a troca de 
experiências e partilhas que acontecem durante e 
após as produções artísticas possuem um lugar 
especial. Os integrantes à medida que interagem 
e se relacionam, se autoconhecem e se 
desenvolvem psiquicamente. 

Proporcionar esse movimento nestes espaços 
terapêuticos é essencial. Para tanto, a 
manifestação positiva do arquétipo da Alteridade 
torna-se fundamental. 

Alteridade, segundo Maciel e Carneiro (2012, 
p.199), é a ―qualidade que nos permite 
experimentar o outro diferente de mim, 
interpessoal ou interpsiquicamente; como 
complexo, representa a possibilidade de assimilar 
condições opostas complementares, sem 
sobreposição ou destruição de nenhuma das 
partes, mas síntese dialética‖. 

Alteridade é o Arquétipo relacional. Para a 
teoria analítica existe um espaço pertencente a 
todo indivíduo e esse ―lugar‖ foi batizado como 
inconsciente coletivo. Para Jung, o inconsciente 
coletivo abriga os arquétipos que são padrões 
psíquicos que se repetem e são semelhantes em 
toda humanidade.  

Byington, analista pós-junguiano e teórico da 
Psicologia Simbólica Junguiana refere-se ao mito 
cristão como um exemplo genuíno do arquétipo 
de alteridade. Para ele o mito cristão possui 
características da posição dialética de alteridade, 
demonstrando relações equilibradas e dinâmicas. 
São três os pontos destacados por Byington 
(2008, p. 264): 

1)  ―Direitos iguais da expressão entre Ego e o 
Outro‖– todos possuem os mesmos direitos de 
expressão; 

2) ―Acolhimento aos oprimidos, ilustrado pelo 
Sermão da Montanha, que é o protótipo da 
relação dialética com a Sombra através do 
Amor‖– amorosidade e acolhimento com o 
rejeitado/diferente (conteúdos inconscientes); 

3) ―Salvação pelo reconhecimento e 
arrependimento diante do pecado, da Sombra, 
que afasta o ser humano de Deus, ou seja, da 
sua própria integridade‖– integração dos opostos. 

 
Segundo Byington (2008), a partir dessa 

definição de alteridade, aceitar a si mesmo com 
total entrega, verdade e compaixão faz-se 
necessário para tornar possível um diálogo com o 
Outro, e esse Outro tanto pode estar dentro de 
nós (são nossos conteúdos sombrios/ 
inconscientes) como podem se encontrar 
naqueles que nos cercam (indivíduos, situações; 
etc). 

Criar condições propícias para o desabrochar 
desse arquétipo nos grupos arteterapêuticos 
viabiliza, em seus integrantes, crescimento 
psíquico e autoconhecimento. 

Conforme Bernardo (2008, p. 74), ―Abrir-se 
para ser tocado e afetado pela palavra do outro 
tem similaridade com o encontro amoroso, 
conjugando Logos (razão) e Eros (emoção) num 
movimento fecundo e frutífero, base de nossa 
criatividade‖. 

 
2 - UBUNTU – “Eu sou porque você é” 

 
De acordo com Boff (2013) a África pode ser 

identificada como arquétipo primal, em um 
conjunto de marcas impressas na alma de todo 
ser humano. ―Foi na África que este elaborou 
suas primeiras sensações, onde se articularam as 
crescentes conexões neurais (cerebralização), 
brilharam os primeiros pensamentos, irrompeu a 
criatividade e emergiu a complexidade social que 
permitiu o surgimento da linguagem e da cultura‖. 

Nesse contexto surge uma ética ancestral 
relacionada à Mãe Terra, doadora de vida, 
generosa em essência. O amor e respeito à Terra 
e a conexão entre todas as coisas existentes; 
montanha, florestas, as águas, seres vivos e os 
ancestrais é a essência da África. Essa 
interconexão caracteriza a comunidade africana. 
O respeito a essa comunidade e o sentimento de 
pertencimento gerado por essa ética ancestral 
são conhecidos por Ubuntu. 

 
Desde sempre, seja pelos historiadores da 

Antiguidade (Morgan, 1877) até os estudiosos 
da modernidade (Ribeiro, 1968), tivemos a 
tendência de identificar o conceito do progresso 
com o de desenvolvimento tecnológico. Nessa 
perspectiva, não havia a menor dúvida, com ou 
sem etnocentrismo, que as culturas tribais eram 
mais atrasadas, ―bárbaras‖, ―selvagens‖ e 
―primitivas‖ que as industrializadas. Todavia, 
quando outros parâmetros que não 
exclusivamente tecnológicos são eleitos para 
avaliar o conceito de progresso, como por 
exemplo, o referencial ecológico, esta noção se 
modifica e até se inverte radicalmente. 
Considerando que, na modernidade duas das 
principais dimensões para avaliarmos o perigo 
de extinção da nossa espécie são a ecológica e 
o cooperativismo social, verificamos que as 
culturas tribais se apresentam como muito mais 
capazes que as culturas industrializadas 
(BYINGTON, 2008, p. 139/140). 

 
A Ética africana, conhecida tradicionalmente 

como sistema de crenças indígenas de matriz 
Banta, Ubuntu, pode ser traduzida por 
―humanidade em direção ao outro‖. 

Para Nogueira (2012, p.148), doutor em 
filosofia pela UFRG, ―a tradução Ubuntu por 
―humanismo‖ não nos oferece toda a dimensão 
da palavra. Em linhas gerais, ―nbu‖ indica tudo o 
que está ao nosso redor; tudo o que temos em 
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comum, ―ntu‖ significa a parte essencial de tudo o 
que existe, tudo o que está sendo e se 
transformando‖. 

Humanidade é revelada pela interconexão 
entre as pessoas pertencentes à comunidade e, 
segundo o doutor em bioética e filósofo 
Wanderson do Nascimento (2014), se algo 
precariza a vida de uma única pessoa poderá 
precarizar a totalidade da humanidade. 

Amplificando o conceito de Ubuntu 
percebemos que ―... ao valorizar a pessoa, as 
relações harmoniosas entre elas e com os 
cosmos, na procura de uma harmonia entre o 
homem e o universo, representa uma alternativa 
epistemológica que pode contribuir para dar um 
outro sentido à vida humana e repensar a 
questão dos direitos humanos a partir de uma 
perspectiva holística‖, comenta Tavares (2009, p. 
186). 

Assim ―eu sou porque você é‖ também traduz 
essa filosofia, considerando que eu me formo, me 
constituo por meio do outro e o outro se constitui 
por meu intermédio. NÓS SOMOS UM. 

 
3 – ALTERIDADEX UBUNTU: 
Polaridades complementares! 

 
ALTERIDADE – VIVÊNCIA DA RELAÇÃO 
DIALÓGICA ENTRE EU E O OUTRO 
UBUNTU – VIVÊNCIA DA UNIDADE/RELAÇÃO 
COM O TODO 
 

Segundo Nascimento (2015), Ubuntu é regido 
pela empatia ao ―todo‖, assim tudo é uma co-
extensão e como tudo está conectado, não existe 
o ―eu‖ e o ―outro‖, apenas ―nós‖. E quando existe 
apenas ―nós‖, não há espaço para a 
individualidade, sendo assim, não existe ―outro‖ 
diferente de mim. 

Em seu artigo ―A comprida sacola que 
arrastamos atrás de nós‖, Robert Blay (2012), traz 
o seguinte alerta de Marie-Louise von Franz a 
respeito da sombra de culturas primitivas: ―... na 
verdade, essas culturas tinham sacolas diferentes 
das nossas e, às vezes, até maiores. Talvez 
colocassem nelas a individualidade ou a 
inventividade‖ (p. 31). 

Assim, devido a intensidade do pertencer à 
comunidade (nós) as qualidades e características 
individuais talvez fiquem por muito tempo 
―guardadas na sacola‖ (inconsciente). As 
diferenças tornam-se imperceptíveis. 

Dessa maneira, uma pergunta ecoa: Como 
essa filosofia contribui para facilitar as relações 
dialéticas de alteridade, em grupos de 
arteterapia? 

 
4 - UBUNTU – ACESSANDO O “NÓS” 

 
O que complementa a percepção das 

diferenças é a compreensão da unidade e o que 
falta na unidade são as expressões das 

singularidades. Assim, o que irá complementar a 
vivência da alteridade é o aspecto de unidade e 
pertencimento existentes na ética africana. Para 
vivenciar o ―NÓS‖ é preciso compreender a 
conexão existente entre tudo e todos. Essa 
percepção nos conduz ao estado de 
PERTENCIMENTO onde se desenvolve o 
RESPEITO MÚTUO e a necessidade do 
COMPARTILHAR. ―O que a física quântica e a 
nova cosmologia dizem acerca da interconexão 
de todos com todos é uma evidência para o 
espírito africano‖ (BOFF, 2013, p. 1). 

Resgatar esse ―espaço‖ de conexão e comum 
a todos, local ―sagrado‖ que pode nos possibilitar 
a dimensão do pertencimento, facilita, em grupos 
de arteterapia, a manifestação do arquétipo da 
alteridade.  

Esse arquétipo manifesta-se por meio do 
diálogo que acontece durante a partilha das 
percepções, emoções, lembranças e insigts 
que afloram após a conclusão das produções 
plásticas.  

Mas que ―espaço de conexão e pertencimento‖ 
poderia existir em grupos de arteterapia? 

 
5 - PERTENCIMENTO - PROCESSO CRIATIVO 
-  IMAGEM SIMBÓLICA 

 
Para Ostrower (1977, p. 53), ―os processos 

criativos são estados naturais da humanidade, 
sendo a criatividade inerente à condição 
humana‖. 

Todo ser humano é criador. Criar e simbolizar 
são estados arquetípicos. 

A partir da autoexpressão, possibilitada por 
meio do processo criativo, imagens simbólicas 
afloram do inconsciente. A partilha dos conteúdos 
referentes às imagens facilita o reconhecimento 
desse ―espaço‖ em grupos de arteterapia.  

Compartilhando percepções e emoções, 
lembranças e dores que surgem a partir destas 
imagens simbólicas registradas nas produções 
plásticas, os indivíduos se aproximam, ou se 
estranham, olhando para si e para o outro, para o 
que sentem a partir desse encontro e/ou para os 
sentimentos dos demais integrantes num 
movimento rico de possibilidades, percebendo 
com menor ou maior clareza o vivido, o 
experimentado, porém, aprimorando o 
entendimento da necessidade do diálogo, da 
entrega, da empatia. Descobrindo a real 
necessidade de desenvolver relações de 
alteridade. 

 
Compreendemos que todos os processos de 

criação representam, na origem, tentativas de 
estruturação, de experimentação e controle, 
processos produtivos onde o homem se 
descobre, onde ele próprio se articula à medida 
que passa a identificar-se com a matéria. São 
transferências simbólicas do homem à 
materialidade das coisas e que novamente são 
transferidas para si (OSTROWER, 1977, p. 53). 
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Ostrower complementa afirmando que 
―Formando a matéria, ordenando-a, configurando-
a, dominando-a, também o homem vem a se 
ordenar interiormente e a dominar-se. Vem a se 
conhecer um pouco melhor e a ampliar sua 
consciência nesse processo dinâmico em que 
recria suas potencialidades essenciais‖ (p. 53).  

Para nós, esse é o espaço de conexão entre 
os indivíduos do grupo, onde todos se 
reconhecem como criadores, dialogam com as 
imagens configuradas nas expressões plásticas, 
abrindo espaço, também, para o diálogo com a 
produção dos demais integrantes do grupo. 

 
O espaço do grupo, se bem trabalhado, 

preservado e cuidado, funciona como um círculo 
sagrado... onde, por meio da produção 
expressiva, estas representações circulares 
arquetípicas e muitas outras podem ser 
revividas, relembradas e reativadas. A vivência 
grupal pode renovar nossa relação ancestral 
com a forma circular, mandálica, cooperando na 
restauração do senso de integridade, totalidade 
e inteireza psíquica e propiciando percepções 
de proteção e acolhimento, fundamentais na 
jornada de individuação (PHILIPPINI, 2011,p. 
13). 

 
6 - DIALOGAR PARA SE CONHECER 

 
Segundo Malomalo (2010), doutor em 

sociologia e teólogo congolês, o espaço de 
diálogo entre todos da comunidade é 
imprescindível para que os demais valores 
possam ser preservados e dessa forma, ―os 
profissionais de todos os campos da teologia, das 
ciências sociais e da natureza, políticos, o homem 
e a mulher comum, todos devem ser ouvidos‖. 

A relação dialética de alteridade é acionada 
quando se torna possível confrontar com as 
diferenças existentes. O diálogo que surge a 
partir da partilha das percepções, emoções, 
lembranças e insigts é facilitado pela percepção 
da conexão entre os indivíduos e pelo sentimento 
de pertencer ao grupo. Esse diálogo facilita o 
autoconhecimento e o crescimento psíquico dos 
integrantes dos grupos. 

 
―A dialética de alteridade é 

extraordinariamente criativa e difícil para o Ego 
entender, praticar e, mais ainda, manter. Ela 
necessita, ao mesmo tempo, de uma grande 
abertura ao novo e simultaneamente de um 
desapego ao velho que precisa ser 
ultrapassado. Isso significa o exercício intenso e 
simultâneo da função estruturante 
transcendente da imaginação, da função 
sacrificial e da função ética, condições árduas, 
mas fundamentais para serem assumidas 
plenamente no humanismo‖ (BYINGTON, 2008, 
p. 266). 

 
Vivenciar o processo criativo compartilhando 

percepções e sentimentos a partir das imagens 

simbólicas, configuradas em materiais diversos, 
viabiliza a comunicação e a empatia no grupo. 

A relação dialética de alteridade poderá 
acontecer a partir da criatividade e da elaboração 
dos conteúdos trazidos por meio das imagens 
registradas nas pinturas, desenhos, colagens, 
modelagens, construções tridimensionais, 
criações individuais e coletivas. Todas as 
produções são visitadas pelos membros do grupo 
no momento da partilha. Assim é possível 
perceber aproximações entre as estórias 
―contadas‖ pela sua imagem e as imagens dos 
colegas, se houve ou não identificação com a fala 
ou emoção vivida pelo outro, se existe respeito ao 
seu próprio ritmo e o ritmo dos demais, 
compreendendo, dessa maneira, em que essas 
trocas acrescentam na sua existência e vice-
versa. Isso poderá ser o início de trocas 
profundas levando a manifestação da alteridade 
positiva no grupo. 

 
O diálogo imbuído de afetividade e respeito 

possibilita que os diferentes pontos de vista se 
intercomuniquem e complementem. Dessa 
forma o conhecimento que vai sendo construído 
a partir das nossas vivências pode ser 
partilhado, vivificado e amplificado através de 
todas as nossas relações, voltando-se a integrar 
o que nunca foi, na verdade, separado: o eu, o 
outro e o mundo numa mesma rede de relações. 
Para que esse conhecimento seja veiculado 
com transparência é preciso que a comunicação 
facilite a sua transmissão de modo inteligente e 
emocional, o que permite o crescimento pessoal 
e coletivo‖ (BERNARDO, 2008, p. 70).  

 
Segundo Lundin e Nilson (2010, p. 47), Ubuntu 

começa com o reconhecimento e aceitação do 
valor de cada ser humano e nesse caso ―o 
primeiro passo para fazer Ubuntu nascer é 
descobri-lo dentro do coração‖. 

Ouvir com coração, segundo Bernardo (2012), 
significa ouvir sem críticas ou julgamentos, 
recebendo o que está sendo compartilhado como 
algo sagrado e precioso. Esse processo 
possibilita, a cada integrante, desenvolver a 
dignidade humana e o respeito às diferenças, 
reconhecendo-se a partir das mesmas, 
vivenciando dessa maneira a manifestação do 
arquétipo de alteridade. 

Exercitar essa dinâmica em grupos de 
arteterapia poderá facilitar a propagação dessa 
vivência em outros grupos (profissionais, 
familiares, sociais, etc), desenvolvendo a 
qualidade entre as relações interpessoais. Afinal 
―Os efeitos egoístas do individualismo destroem 
as antigas solidariedades‖ (MORIN, 2013, p. 
25/26). 

 
7 - SOBRE O PROCESSO CRIATIVO 

 
―Criar é tanto estruturar quanto comunicar-se, 

é integrar significados e transmiti-los‖ 
(OSTROWER, 1977, p. 142).  
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Para Alessandrini, criar 
 

é florescer de imagens... desinibidas, 
subjetivas, fluidas. O processo criativo é o 
processo de mudança, desenvolvimento e 
evolução na organização da vida interior, mas a 
jornada do Ser ―si mesmo‖ não é simples: 
descobrir um ser criativo dentro de você 
significa trilhar um caminho. E, muitas vezes, a 
beleza dessa construção interna vem carregada 
de coragem, emoção, sentimento e lágrimas 
que emergem diante de nossos próprios 
bloqueios e resistências. É importante 
desenvolver uma atitude de força criadora 
diante do que nos provoca dor ao florescer à 
consciência (ALESSANDRINI, 1999/2000, p.33). 

 
Entrar em contato com imagens que afloram 

do inconsciente não é tarefa fácil, é, muitas 
vezes, uma tarefa bem dolorosa devido à 
intensidade da emoção e do conteúdo que 
emergem. É necessário muita confiança e 
entrega para compartilhar suas dores, anseios, 
memórias e percepções. Isso nem sempre 
acontece de forma tão direta e profunda, nem é 
preciso acontecer. O fato de entrar em contato 
com essas demandas e estar inserido em um 
grupo no qual o indivíduo se sinta pertencente e 
acolhido já irá proporcionar segurança e bem-
estar e, talvez, coragem para lidar com tais 
conteúdos emergentes.  

Apesar dos bloqueios e resistências 
existentes, o processo criativo facilita o 
autoconhecimento e o crescimento psíquico à 
medida que nos coloca na posição de observador 
de nós mesmos. A reflexão e contemplação 
diante da produção plástica proporciona 
consciência em direção à mudança. 

Assim, ―É preciso coragem para este mergulho 
interno onde desvendaremos muitas dores, 
surpresas, memórias, vazios que precisam ser 
preenchidos com o entendimento necessário‖ 
(SEIXAS, 2012, p. 100). 

 
8 - A OFICINA 

 
A Oficina UBUNTU: ALTERIDADE EM 

GRUPOS DE ARTETERAPIA foi oferecida 
durante o 12° Congresso Brasileiro de 
Arteterapia. Inicialmente tivemos uma vivência 
onde todos os participantes interagiram por meio 
de criações de estórias e expressões plásticas. 
As produções tiveram como tema e inspiração um 
livreto (versos e ilustrações da arteterapeuta) e as 
expressões plásticas foram realizadas livremente. 
Os materiais utilizados foram escolhidos pelos 
integrantes (figuras e imagens para colagem, 
pintura com tinta acrílica e desenho com lápis de 
cor).  

Todos tiveram oportunidade de falar sobre 
suas percepções a partir de um tema em comum 
e vivenciar semelhanças e diferenças entre os 
diversos olhares. Essa vivência proporcionou 

sincronicidades,o que viabilizou o sentimento de 
unidade entre todos. 

A segunda parte do trabalho aconteceu com 
apresentação de slides abordando a temática em 
questão.  

Ao final, a roda fechou o trabalho, símbolo 
mandálico da união, equilíbrio e centramento, 
alguns se colocaram lendo seus poemas e 
estórias criadas durante todo o processo.  

A oficina foi apresentada durante duas horas. 
 

CONCLUSÃO 
 
O Complexo Criativo é o berço, a matriz, que 

impulsiona o processo de Individuação de cada 
indivíduo inserido em grupos de Arteterapia.  

As imagens simbólicas, fruto da criatividade 
humana, podem ser configuradas por meio de 
diversas técnicas e expressões plásticas como o 
desenho, a pintura, a modelagem, a colagem, 
criação de contos e máscaras, movimento 
corporal, etc. Essas expressões realizadas em 
grupo e compartilhadas pelo mesmo, geram a 
percepção de pertencimento mobilizando a 
empatia e o diálogo entre seus integrantes, 
devido aos temas arquetípicos emergentes. Isso 
facilita a manifestação do arquétipo de alteridade, 
que possibilita a relação dialética consigo mesmo 
e com o Outro. 

Dessa forma, o processo criativo se apresenta 
como espaço sagrado, de pertencimento e 
unidade em grupos de Arteterapia. 
Correlacionamos esse sentimento de 
pertencimento e empatia com a ancestral filosofia 
africana conhecida por Ubuntu, cuja principal 
característica é a interconexão entre tudo o que 
existe. Cabe ao arteterapeuta ser o facilitador do 
processo, atento às singularidades individuais e 
às relações que acontecem durante a partilha. 

Resgatar essa filosofia é resgatar a 
valorização do humanismo, a relação harmoniosa 
entre o indivíduo, o cosmo e a Natureza. 
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OFICINA 

 
24 – ARTETERAPIA E MITOS NO RESGATE DO ARQUÉTIPO DA MULHER SELVAGEM E  

DOS CICLOS LUNARES MENSTRUAIS DE VIDA – MORTE – VIDA 
 

Aline Marques Barcelos
1 

 
 

 
RESUMO 
A arteterapia como recurso de expressão e ligação do inconsciente com o consciente, aliada aos mitos, é 
capaz de fazer o resgate do arquétipo da mulher selvagem. Arquétipo este que muitas vezes fica esquecido 
pelas mulheres do mundo moderno e contemporâneo, trazendo ausência de sonhos, ansiedade, depressão. 
Quando reconhecidos pela natureza da mulher, torna-se consciente seus ciclos de vida e morte, suas fases 
lunares internas que acontecem todos os meses no ciclo menstrual. Este estudo baseado na teoria 
Junguiana e no livro da Clarissa Pinkola Estés, Mulheres que Correm com Lobos foi realizadono Atelier 
Arteterapêutico e dentro de uma empresa da cidade de São Paulo. Vivenciado por um grupo de mulheres 
que relatavam problemas com seus ciclos, principalmente com a TPM, problemas de autoestima. Durante o 
processo arteterapêutico, trazendo para a consciência a essência feminina, a presença do ciclo natural 
lunar menstrual, eo autoconhecimento.  Assim elas passaram a viver com mais plenitude. 
 
Palavras-chave: Arteterapia. Mitos. Arquétipo da Mulher Selvagem. 
 
 
 
1 - Objetivos 
 

Investigar como o resgate dos mitos aliado ao 
processo arteterapêutico, pode propiciar às 
mulheres do mundo urbano moderno, o contato 
com o instinto feminino e a percepção dos seus 
ciclos lunares pessoais.  
 
Objetivos específicos 

 Tornar consciente os ciclos internos 

femininos e seu comportamento durante 

suas fases lunares pessoais. 

 Conscientizar sobre a natureza dos 

ciclos, permitindo na vida aquilo que se 

deve nascer e morrer.  

 Possibilitar a ampliação da percepção 

dos   seus   problemas   e   necessidades,  

 

através das produções artísticas, 

permitindo a construção de recursos 

internos saudáveis para o enfrentamento 

do mesmo e, deste modo, procurar 

soluções, 

 Provocar através dos mitos e contos da 

mulher selvagem o aparecimento de 

símbolos e arquétipos que proporcionem 

o entendimento desse mundo interno. 

 Estimular a criatividade, proporcionando 

mais prazer de vida. 

 Desenvolver nas mulheres mais intuição 

e recursos para viver com mais plenitude. 
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2- METODOLOGIA  
 

Esse estudo foi feito com a paciente G.S, 29 
anos, separada, mãe de uma criança de nove 
anos. Residente na cidade de São Paulo. 
Funcionária do departamento pessoal de uma 
empresa. 

O processo ocorreu no 2º semestre de 2013, 
contabilizando 16 encontros, de 2 horas. Os 
encontros aconteciam semanalmente, na 
empresa da paciente.  

Nos primeiros encontros de Arteterapia, de 
formação de vínculo, de observação, a paciente 
relatou insegurança, baixa estima, sentia-se 
perdida ―sem um lugar no mundo‖, dizendo que 
não tinha sonhos e metas pessoais. Uma de suas 
maiores queixas era referente à sua 
desorganização. 

Nesse caminho inicial, o distanciamento de 
sua natureza era bem claro.  Tinha dificuldade 
para se olhar no espelho, para se aceitar como 
mulher e para olhar para dentro de si. Possuía 
pouca posse e consciência do seu instinto 
feminino. Em um dos encontros, mencionou que 
menstruava a cada três meses. 

 Ciclo menstrual não apenas trabalha em 
função da vida reprodutiva da mulher, mas ele é 
de fundamental importância para a sua saúde 
psíquica, para a vida da mulher selvagem. 

Através dos seus corpos, as mulheres vivem 
muito perto da natureza da vida-morte-vida. 
Quando as mulheres estão em pleno uso de sua 
mente instintiva, suas ideias e impulsos no 
sentido de amar, de criar, de acreditar, de 
desejar, nascem, cumprem seu tempo, fenecem e 
morrem, para renascer mais uma vez. Seria 
possível dizer que as mulheres põem esse 
conhecimento em prática no consciente e no 
inconsciente a cada ciclo lunar nas suas vidas. 
Para algumas, essa lua que determina os ciclos 
está lá no céu(ESTÉS, 1994, p. 204). 

A paciente no início do processo começou a 
ter alguns ―insights‖ de que havia se afastado da 
sua natureza, perdido a alegria de viver devido ao 
relacionamento com seu ex-marido. Relatou em 
alguns encontros que era humilhada pelo seu 
companheiro e passou anos perdendo o contato 
com sua essência. Ou seja, afastou-se da sua 
vida instintiva. 

Muitas mudanças e sofrimentos podem 
provocar nas mulheres alterações em seu ciclo 
fértil. A paciente que chamarei de G.S. relatou ter 
um ciclo de muitas luas, esse padrão pode ser 
entendido como um afastamento do seu próprio 
instinto.Por isso o foco do processo foi o resgate 
desse arquétipo da mulher selvagem, dessas 
luas, desse comportamento consciente que ajuda 
a mulher a ter mais equilíbrio. 

A partir da sua própria carne e dos seus 
próprios ossos, bem como dos ciclos constantes 
de enchimento e de esvaziamento do vaso 
vermelho do seu ventre, a mulher compreende 

em termos físicos, emocionais e espirituais que 
os apogeus têm seu declínio e sua morte, e que o 
que sobra renasce de um jeito inesperado e por 
meios inspirados, só para voltar ao nada e mais 
uma vez retornar em pleno esplendor (ESTÉS, 
1994, p. 204). 

Para resgatar o arquétipo da mulher selvagem, 
trabalhamos com um antigo conto Russo 
chamado ―Vasalisa‖. Este orienta as mulheres 
que estão perdidas a passarem por uma 
iniciação, de uma percepção de si mesma, para a 
compreensão dos ciclos, ―[...] ele fala de como 
infundir nas mulheres o poder instintivo básico da 
Mulher Selvagem: a intuição‖ (ESTÉS, 1994, p. 
100). No decorrer da história, a protagonista 
passa por diversas tarefas, garimpando a psique 
em busca do amor próprio e confiança que um dia 
foi perdido. 

Seguimos então algumas destas tarefas para 
conquistar nosso objetivo. A primeira tarefa que 
realizamos foi a de reconhecimento da intuição, 
da voz interior que as mulheres urbanas, não 
escutam. Para isso, é necessário permitir 
simbolicamente que a mãe boa demais morra, 
cortarmos o cordão umbilical para perceber que 
temos nossa própria voz guia, a nossa 
individualidade. 

 
2.1 - Boneca de pano – resgate da intuição 

 
O fazer artístico desta primeira tarefa foi a 

confecção de uma boneca de pano, que é a 
materialização desse caminhar sozinha, dessa 
voz oculta que nos orienta em qualquer situação. 
Esta nos leva a descobrir aquilo que estava nos 
impedindo de ter sonhos, de andar livre, de 
reconhecer nossa luz e criatividade. G.S. relatou 
no fazer artístico que essa voz interior é seu anjo, 
uma mulher que muitas vezes já a ajudou a fazer 
escolhas.   

Enquanto confeccionava a boneca acabou 
colocando muito enchimento em uma das pernas 
tendo que refazer, então foi questionada sobreo 
que estava carregando que pesava demais em 
sua vida, que não pertencia a si. “Minhas pernas 
ficam pesadas porque me doo muito para os 
outros, fico preocupada em ajudar sempre e não 
faço as coisas por mim”, relatou G.S. 

 
Fig. 1 - Boneca de pano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo da autora 
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Batizou sua boneca de ―equilíbrio‖, dizendo 
que é a intuição. Falou também que este traz o 
eixo e a direção por onde andar. Assim define 
Estés, 1994: ―[...] ela é definida como a fala da 
verdadeira voz da alma. A intuição prevê a 
direção mais benéfica a seguir. Ela se auto 
preserva capta os motivos e intenções 
subjacentes e opta pelo que irá provocar o 
mínimo de fragmentação na psique‖ (p.117). 

Com a posse dessa boneca, da voz que fala 
foi possível seguir em frente e buscar o que foi 
perdido com o tempo. Jung explica: ―Não 
precisamos ser doentes mentais para ouvir a sua 
voz. Muito pelo contrário, ouvi-la é a coisa mais 
simples e natural. Podemos por exemplo fazer 
uma pergunta à qual ela responde‖ (2002, p.135). 

  
2.2 - Separar isso daquilo, o que se deve 

nascer do que se deve morrer 

 
A seguinte tarefa foiseparar as sementes do 

esterco. No conto da ―Vasalisa‖, a Baba Yaga 
exige duas tarefas muito difíceis, a boneca 
intuitiva realiza essa separação. Uma tarefa bem 
delicada, de olhar para dentro e perceber aquilo 
que não nos serve daquilo que deve nascer. 
Podemos dizer que essa atividade simboliza a lua 
nova, a nossa menstruação, na qual olhamos 
para nossas sombras. Devemos olhar para elas, 
encará-las e ver o que de bom nós escondemos e 
o que de mal nos atrapalha e limpar. ―[...] o 
vínculo com nossa própria intuição propicia uma 
confiante dependência que resiste a tudo.Ele 
muda a diretriz da mulher de uma atitude de ‗o 
que será, será‘ para uma de ‗quero ver tudo o que 
há para ser visto‘‖ (ESTÉS, 1994, p. 117). 

O fazer artístico desta tarefa foi uma mandala 
com sementes de vários tipos. E durante o fazer 
G.S. foi tomando consciência de alguns 
conteúdos de seu ciclo. Sua mandala, por 
sincronia, foi confeccionada em círculos, em que 
ela selecionou cores, sementes, e passou pelo 
processo de seleção externa e interna. Ela disse: 
“Não estou querendo colocar essas cores. Vou 
colocar mesmo assim. O preto na verdade não 
quero mais. Não quero preto”. Desta forma foi 
trazendo conteúdos que eram o ―esterco‖, que 
poluía sua vida. “Não sei o que vou fazer em 
relação ao meu ex, vou conversar com o 
„equilíbrio‟ (boneca) para tomar decisão. Preciso 
pensar na intenção, não penso no meu ser, não 
percebo o meu ser. Preciso parar de me criticar. 
Preciso parar de „jogar pérolas aos porcos‟. Estou 
no caminho certo. Estou encaixando tudo certo‖, 
relatou G.S. As sombras vieram à consciência, 
mostrando aquilo que estava causando 
sofrimento. Contou: “Vou bancar a minha decisão 
para ficar livre e ter minha paz. Estou assinando a 
separação hoje. Ano novo!‖. No nosso corpo 
físico a menstruação traz alívio, da mesma forma 
a paciente fechando um ciclo completou ―Eu não 
sou solteira, eu sou livre. Tirei o peso da minha 

perna”. Deu o nome a sua mandala de Morte: 
“Morte, pois desta forma vou permitir que coisas 
novas nasçam”.―As mandalas são lugares de 
nascimento, ou melhor, conchas de nascimento, 
flores de lótus das quais nasce o Buda. O iogue 
sentado em flor de lótus vê-se transformado em 
uma figura imortal‖ (JUNG, 2002, p.128). 

 
Fig. 2 - Morte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo da autora 

 
2.3 - Perguntando sobre os mistérios – qual a 
minha essência 

 
A terceira tarefa foi se questionar sobre os 

mistérios. No conto, a menina Vasalisa, após 
terminar suas tarefas, começa a fazer perguntas 
para a Baba Yaga. Essas perguntas são o que 
fazem a mulher entender mais sobra a natureza 
da vida – morte – vida. Perguntando sobre os 
mistérios de si mesma, ―quem sou eu?‖, ―qual a 
minha essência?‖ O mito nos revela: ―A Yaga nos 
ensina que somos a vida-morte-vida, que esse é 
o nosso ciclo, que esse é o nosso insight muito 
particular do feminino profundo‖ (ESTÉS, 1994, p. 
132). 

Para trabalhar esse aspecto, fizemos uma 
técnica de marmorização do papel.  A tinta óleo 
foi dissolvida no tiner, e depois colocada em uma 
bandeja. Depois, com a tinta boiando na água, o 
papel foi encostado na água para absorver as 
cores. Logo observamos os desenhos que 
apareceram. A paciente resolveu encostar três 
folhas, começamos a extrair os símbolos que 
nestas surgiram. E de uma forma surpreendente 
o ciclo que estávamos à procura veio a 
consciência: ―Não é preciso forçar nada; a 
compreensão virá. Algumas coisas precisam ser 
aceitas como fora do nosso alcance, muito 
embora elas nos influenciem e nos enriqueçam. 
Diz um ditado, ‗Há assuntos que só a Deus 
pertencem‘‖ (ESTÉS, 1994, p. 135).   

Na primeira imagem surgiu algo que podemos 
relacionar à lua minguante. G.S. viu um rosto feio, 
olhos, uma bruxa. Sentiu muito medo e um mal-
estar ao olhar para ele. Ela não gostou. Esses 
sintomas são muito característicos na tensão pré-
menstrual da mulher, na qual encaramos o nosso 
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ciclo. A melhor forma de lidar com a escuridão, é 
colocar luz nela, como explica a autora: ―Ser forte 
não significa desenvolver os músculos e exercitá-
los. Significa, sim, encontrar nossa própria 
numinosidade sem fugir, convivendo ativamente 
com a natureza selvagem ao nosso próprio modo. 
Significa ser capaz de aprender, e ser capaz de 
agüentar o que sabemos. Significa manter-se 
firme e viver‖ (ESTÉS, 1994, p. 123). 

 
Fig. 3 - Marmorização do papel - Imagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo da autora 
 
A segunda folha caracterizou uma fase de 

mudança, havia um lado ruim, bagunçado, que foi 
subindo e ficando mais calmo, G.S. viu uma 
borboleta e uma fada. Percebendo a 
transformação que ocorre na lua nova, em que se 
limpando e se prepara para o novo ciclo: a lua 
crescente. 

 
Fig. 4 - Marmorização do papel – Imagens II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo da autora 
 
Na última imagem percebe-se a representação 

da lua cheia feminina, cheia de luz, produtiva. 
G.S. viu golfinhos, cavalo marinho, um mar 
perfeito e calmo no fundo, no silêncio.  Fechando 
o ciclo, e tomando posse desse nascer e morrer.  

Na semana seguinte reformulamos as 
sombras negativas, como mais uma tarefa da 
―Vasalisa‖. Fizemos um trabalho de 
ressignificação dessas imagens, tiramos xerox 
das obras e a paciente, recortou e reconstruiu. No 
rosto feio disse que ria dela, riscou de preto, não 
querendo mais que atrapalhasse a sua vida, 
referindo-se ao seu ex-marido, fazendo uma 
limpeza, como na lua nova, ―Deixar morrer é o 
tema do final da história. Vasalisa aprendeu sua 
lição. Ela cai numa crise histérica quando a 
caveira faz arder as mulheres perversas? Não. O 
que deve morrer morre‖ (ESTÉS, 1994, p. 147). 
G.S. escreveu então uma história dando outro 

sentido para esses símbolos, e disse: “Eu consigo 
olhar no espelho, eu procuro olhar”. 

Através do trabalho com arteterapia, o 
arquétipo da mulher selvagem e os ciclos vieram 
à consciência. Nessa atividade ficou claro para a 
paciente a presença da vida – morte – vida. Da 
presença dos ciclos internos.Ela comentou que se 
sentiu triste no fim de semana, e que notou uma 
pequena quantidade de sangue, relacionando o 
seu estado com a sua lua.  

 
2 .4 - Em pé nas quatro patas – assumir o 

poder da luz 

 
A tarefa seguinte proposta foi a de se sentir 

em pé nas quatro patas, de assumir o poder da 
luz, de resgatar das trevas as coisas boas que 
deixamos de lado, as qualidades, os nossos 
dons, nossa arte. Vamos até lá no fundo, buscar 
nossa vitalidade, nosso prazer de viver, nossa 
cor, nossa criatividade. As qualidades que não 
podem ser jogadas fora, e que devem ser 
protegidas como um filho, elas são frágeis ao 
mundo. Podemos relacionar a fase crescente a 
essa tarefa, onde começamos a resgatar a nossa 
essência, a pensar com carinho nos nossos 
planos, no que queremos. 

 
―Essa capacidade psíquica é muitas vezes 

chamada de processamento. Quando 
processamos, selecionamos toda a matéria-
prima da psique, tudo o que aprendemos, 
ouvimos, desejamos e sentimos durante um 
determinado período. Decompomos tudo isso, 
perguntando, "Como posso fazer o melhor uso 
disso?" Empregamos, então, essas idéias e 
energias processadas para implementar nossas 
tarefas mais profundas‖ (ESTÉS, 1994, p. 498). 

 
Na história da ―Vasalisa‖, a menina deve voltar 

para casa carregando a chama acesa dentro da 
caveira. A intuição foi resgatada, e precisa ser 
mantida. Por isso, usamos nessa atividade o 
fogo, a vela, que nos revela a intuição, a nossa 
luz interior, ―Os alquimistas conservam em 
especial o sentido dado por Heráclito ao fogo 
como agente de transformação, pois todas as 
coisas nascem do fogo e a ele retornam.É um 
símbolo  de  transformação  e regeneração‖ 
(CIORNAI, 2004, p.208). 

Fizemos com a cera das velas coloridas um 
amuleto, o qual ajudaria a lembrar de suas 
qualidades. Esse deverá sempre ser carregado 
consigo, cuidado, protegido. A técnica constitui 
em derreter as velas, pingando a cera em um 
copo de plástico com água, que deu formato a 
uma pequena mandala. Cada cor representando 
uma qualidade que G.S. visse em si mesma. 

A paciente ficou muito introspectiva, pensou 
com seriedade nessas qualidades, e acendeu sua 
luz, mostrou sua lua crescendo, e relatou “hoje eu 
acordei para ser feliz; estou focando nas 
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qualidades, e permitindo que eu tenha defeitos, 
aprendi a ser humilde, como era difícil falar de 
qualidades minhas, antes eu não conseguia” e de 
uma forma livre, completou: “Fiquei muito feliz, vi 
um monte de qualidades, queria todas as cores. 
Hoje eu tenho vários sonhos, estou sendo eu‖. 
Pensou em novos objetivos “Eu quero um 
trabalho mais tranquilo, quero fazer contabilidade 
para abrir um escritório ou decoração”. Deu o 
nome de Renascimento. 

 
Fig. 4 -Renascimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo da autora 
 

2.5 - Olho de deus – meu caminho – meu ciclo 

 
A tarefa de reformulação das sombras, de 

perceber que os ciclos são constantes, devemos 
estar atentas a esse caminhar, pois todo ciclo 
passamos pela lua minguante, no qual temos que 
encarar nossas sombras. 

Apesar de trazer à luz aquilo que nos faz mal, 
o trabalho com esses temas são um processo. 
Precisamos aprender como lidar com eles quando 
surgem, utilizando nossa intuição e nossos 
mecanismos de defesa. Além disso, devemos 
fortalecer nossas escolhas, não deixando a nossa 
natureza e nem aquilo que brilha em nós ser 
ofuscado, como orienta Estés (1994), ―[...] outra 
maneira de reforçar o vínculo com a intuição 
consiste em não permitir que ninguém reprima 
nossas energias de vida, ou seja, nossas 
opiniões, pensamentos, idéias, valores, conceitos 
morais, nossos ideais‖ (p.145). 

Nesse dia G.S. chegou muito triste por ter sido 
ofendida pelo ex-marido, e disse ter vindo à tona 
os sentimentos de raiva, baixa estima, da mesma 
forma quando estamos na lua minguante. Então, 
pudemos refletir sobre o traçar da rota nos ciclos 
da nossa vida, que plenitude não significa estar 
feliz sempre, mas nos permitir estarmos tristes, 
com raiva também. ―Na vida selvagem, a raiva 
não é um item isolado. Ela é uma substância à 
espera de nossos esforços transformadores. O 
ciclo da raiva é como qualquer outro ciclo: ela 
sobe, cai, morre e é liberada como energia nova‖ 
(ESTÉS, 1994, p. 437). 

Porém, quando não nos sentimos bem 
devemos pensar nas ferramentas internas, na 
nossa lua nova, e renovar nossas energias, nossa 
raiva. Transformar sentimentos negativos em 
impulsos criativos, em novas portas.  

Propus então a feitura de uma mandala 
indígena, com fios, chamada de ―Olho de Deus‖. 
O "Olho de Deus” foi escolhido por traçar rota, e 
ser um símbolo cíclico.  No processo G.S. relatou: 
“coloquei cores vivas, essas cores que eu quero, 
quero ser feliz, comecei com raiva, quando 
comecei a decorar ela comecei a gostar‖. Deu o 
nome para sua obra de ―Meu caminho”. 

 
Fig. 5 - ―Olho de Deus‖ - ―Meu caminho” 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo da autora 
 

 
Durante o percurso da vida, a mulher 

selvagem, sempre está com sua intuição ―acesa‖, 
como a caveira que ―Vasalisa levou. Consegue 
separar as sementes do estrume, sensibilizada 
para não levar para dentro de si aquilo que não 
pertence a ela. Consegue consultar a voz interior 
e deixar morrer o que impede o novo de nascer. 

 
 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao acompanhar o processo arteterapêutico de 
G.S. podemos perceber que os mitos foram 
ferramentas de grande importância para conduzir 
o processo, acessando o inconsciente coletivo. 
Através deste resgatamos o arquétipo da mulher 
selvagem. Com o fazer artístico concretizamos 
sua presença. 

No processo de resgatar a mulher selvagem, 
trouxemos a presença daquilo que foi negado, e 
os ciclos naturais que não percebemos. ―Todas 
as ideias acerca do renascimento fundamentam-
se neste fato. A própria natureza exige morte e 
renascimento‖ (JUNG, 2002, p. 127). 

A paciente sofria com ciclos abertos, com 
problemas de limpar o seu interno e seu externo. 
Com a retomada da sua intuição e da presença 
dos ciclos lunares ficou muito mais fácil olhar para 
si, e trabalhar com a ―morte‖ daquilo que deveria 
deixar morrer.  

Usamos nossos sentidos para espremer a 
verdade das coisas, para extrair o alimento das 
ideias, para ver o que há para ser visto, para 
conhecer o que há para ser conhecido, para ser 
as guardiãs do fogo criativo e para ter uma 
compreensão íntima dos ciclos de vida-morte-vida 

Meu caminho 
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de toda a natureza — assim é uma mulher 
iniciada (ESTÉS, 1994, p. 99). 

As tarefas que realizamos a partir do conto da 
―Vasalisa‖, trouxeram as etapas lunares que nós 
mulheres passamos todos os meses. Desta 
forma, G.S. pôde entrar em contato com as suas 
sombras, olhá-las, reformulá-las como a fase da 
lua minguante. Pôde aceitar a morte daquilo que 
devia morrer e limpar a psiquê como faz o ventre 
da mulherna lua nova. Conseguiu pensar em 
novas possibilidades, em novos projetos, em 
novos sonhos, como no começo do ciclo fértil, na 
lua crescente e na lua cheia fez acontecer, se 
sentindo viva, feliz, colorida como demonstrou no 
final do processo. 

A arteterapia trouxe o contato com a essência 
perdida da paciente. A conquista do mundo 
interior não é uma religião como diz Estés (1999), 
mas sim uma prática que devemos adotar, não 
importando onde nós nos situamos. Podemos 
morar em uma cidade grande, ter uma vida 
atribulada, mas podemos reconhecer a nossa 
natureza da mesma forma que as antigas 
mulheres tribais faziam. Basta se conhecer, basta 
se reencontrar com a essência perdida e lutar por 
ela com unhas e dentes, como os lobos. ―Uma 
mulher saudável assemelha-se muito a um lobo; 
robusta, plena, com grande força vital, que dá a 
vida, que tem consciência do seu território, 
engenhosa, leal, que gosta de perambular‖ 
(ESTÉS, 1994, p. 26). 

Quando uma mulher se sente acuada, morta, 
é hora de trazer sua vitalidade. A arteterapia 
desperta a criatividade, novos olhares, a vontade 
de produzir e fazer. Resgata a presença desse 
ser mulher, dessa divindade que sempre existiu 
na humanidade, que a sociedade e cultura 
abafou. O arquétipo selvagem consciente nos traz 
o melhor de nós. 

 
[...] benfeitor de todas as pintoras, escritoras, 

escultoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras, 
de todas as que procuram e as que encontram, 
pois elas todas se dedicam a inventar, e essa é 
a principal ocupação da Mulher Selvagem. 
Como toda arte, ela é visceral, não cerebral. Ela 
sabe rastrear e correr, convocar e repelir. Ela 
sabe sentir, disfarçar e amar profundamente. 
Ela é intuitiva, típica e normativa. Ela é 
totalmente essencial à saúde mental e espiritual 
da mulher (ESTÉS, 1994, p. 26). 

 

Desta forma possibilita a ampliação da 
percepção dos seus problemas e necessidades, 
permitindo a construção de recursos internos 
saudáveis para o enfrentamento. Podemos 
chamar isso de autoconhecimento. 

Todas as mulheres possuem o ciclo interno, 
basta trazer à consciência. As operadas, as que 
entram na menopausa, continuam com suas luas 
dentro de si. Apesar de não ter o sangue 
menstrual mostrando sua fase de renovação o 
ciclo continua vivo. A arteterapia e os mitos 

podem ajudar a identificar a presença da vida – 
morte – vida, em todas as mulheres. O arquétipo 
da mulher selvagem pode ser resgatado do 
inconsciente coletivo. 

Com o autoconhecimento, a partir da 
consciência dos ciclos, nos ajuda a vivermos mais 
plenas, nos cobrando menos, pois sabemos que 
muitas coisas são simplesmente naturais, elas 
acontecem como devem acontecer. Como no 
conto da ―Vasalisa‖ a bruxa Baba Yaga diz que 
não temos que saber de tudo, existem coisas que 
não tem explicação, e não nos cabe 
compreender.  

Isso é plenitude, é consciência de que somos 
tudo, que temos um mundo vasto dentro de nós, 
que devemos ter coragem para aquilo que se 
deve viver e aquilo que se deve morrer. E diante 
dos comportamentos enfrentar tudo e de ouvir 
nossa intuição. Vivenciando os ciclos podemos 
sim, com consciência, identificar o que deve 
morrer e o que deve viver. Fazer escolhas para 
vivenciar nossa vida com mais plenitude.  

Tendo a noção desses aspectos podemos 
viver com mais paz, sem tanta cobrança. 
Aceitando nossas imperfeições, nossos limites de 
velocidade, nossas sombras, os ciclos externo. 
Assim, aceitar o tempo das outras pessoas, os 
estados emocionais de quem convive conosco. 
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OFICINA 

25 – EXPRESSÕES POPULARES E CRENÇAS 

Joeliete Vitória de Matos
1 

Resumo 

Este artigo aborda a aplicação de expressões populares, como ferramenta terapêutica, em dinâmicas de 
arteterapia. Estas expressões, ou ditados populares, são transmitidas através do tempo, e carregam em si 
diversos conteúdos, que são aceitos e repetidos de forma natural como sentenças inquestionáveis. Neste 
estudo, estas expressões foram utilizadas como instrumento de facilitação, tendo sido aplicado em 
diferentes grupos e durante a realização do 12º Congresso de Arteterapia, com propósito de 
aprofundamento individual e coletivo. Por meio da identificação e seleção de uma das expressões 
apresentadas, de forma lúdica, cada participante fez contato com uma crença inconsciente, até então. Os 
participantes puderam perceber e reconsiderar através das expressões escolhidas, algumas generalizações 
que consideravam absolutas e, a partir deste ponto, questionaram sobre as suas verdades, limitantes ou 
construtivas, e como elas afetavam a sua vida. Esta percepção ampliou novas possibilidades de um novo 
olhar, oportunizando a ressignificação de suas crenças. 

Palavras-chave: Inconsciente. Arteterapia. Expressões ou Ditados Populares. Crenças. 

 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A voz do povo é a voz 
de Deus. 

 
A citação em destaque, ao anunciar uma 

expressão popular claramente associada a um 
credo, sintetiza de forma direta a base deste 
estudo e se torna o seu principal portal de 
acesso. Ao atravessar este limiar, objetiva-se 
levar a atenção e investigar a presença de 
crenças, positivas e negativas, reveladas no 
conteúdo desta e de outras expressões. 

O Brasil é um país rico em ditados desta 
natureza, repletos de metáforas, a transmitir 
conselhos, ideologias ou crenças de forma 
natural, através de várias gerações. Nas últimas 
décadas, muitos hábitos e costumes se tornaram 
defasados e foram atualizados ou substituídos, 
entretanto esta forma de  linguagem  permaneceu  

 
 
 

viva,   como   sentença   firme  e  imutável.   Cada 
expressão carrega em si uma memória cultural 
que deve ser preservada, entretanto, este estudo 
objetiva questionar se a sua mensagem é 
totalmente verdadeira. A voz do povo é sempre a 
voz de Deus? 

Além das referências bibliográficas 
consultadas, a base para esta investigação foi a 
realização de dinâmicas em diferentes grupos, 
com aplicação de técnicas de arteterapia. A 
música foi um dos recursos utilizados devido a 
sua contribuição na divulgação destas 
mensagens, através de diversos compositores e 
estilos. Esta multiplicidade revela sinais da 
qualidade subjetiva existente na sabedoria 
popular. 

Até hoje, muitas pessoas repetem a expressão 
Cada macaco no seu galho, tão cantada por 
Riachão, Gilberto Gil e Caetano Veloso.   Durante  
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as dinâmicas propostas, a música Bom 
Conselho

2
, também teve especial aplicação, onde 

o compositor, ao desconstruir algumas 
expressões, induz novas reflexões e 
questionamentos. Além da música, utilizou-se o 
desenho, o teatro, estórias e a série de cartas 
criadas especificamente para as oficinas sobre 
expressões populares e crenças. 

 Este artigo e as dinâmicas realizadas com 
base neste tema são um convite para sair da 
zona de conforto, pensar coletivamente sobre as 
mensagens contidas nestas expressões 
populares e se redescobrir

3
. A cada acepção 

limitante encontrada nas frases, os participantes 
puderam fazer contato com a sua própria crença, 
para posteriormente encontrar suas origens, 
efetuar mudanças e iniciar novas etapas do seu 
processo. 

 
2. EXPRESSÕES POPULARES 

O interesse em assimilar a voz do povo, 
aponta para o nordeste do Brasil, especificamente 
para o historiador, antropólogo, jornalista e 
advogado, o potiguar Luís da Câmara Cascudo 
(1898/1986). Durante toda a sua vida, ele seguiu 
a máxima de que "todo o artista tem de ir onde o 
povo está

4
", e assim, ele pesquisou esta 

sabedoria, através de depoimentos orais 
diretamente na fonte. 

Em 2001, ele foi eleito intelectual do século e 
deixou um grande acervo literário, entre livros, 
artigos, biografias, crônicas e mais de mil e 
quinhentas correspondências. Através deste 
conjunto de cartas, ele manteve-se atualizado 
com a produção literária mundial, além de servir 
de base de pesquisa sobre diversos temas de seu 
interesse. Estas correspondências foram 
designadas por ele próprio de "inquéritos diretos", 
"correspondência precatória" ou "cartas 
perguntadeiras".  

Esta última definição deu asas à imaginação e 
incitou a criação de uma série de cartas (Figura 
01) com expressões populares associadas aos 
questionamentos e imagens. Este recurso levou 
os participantes, de forma individual ou coletiva, a 
refletir sobre suas crenças. 

 
Figura 01 - Série de Cartas das Expressões Populares 

 
Fonte: Arquivo da autora 

                                                 
2 Letra de Chico Buarque 
3 Música de Gonzaguinha interpretada por Elis Regina, 
conhecida por "Brincadeira de Roda". 
4 Música ―Nos bailes da Vida‖ de Milton Nascimento. 

Quadro 01 – Expressões Populares Selecionadas 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Durante este estudo foram registradas muitas 

expressões das referências citadas e de diversas 
contribuições pessoais. Deste vasto repertório, o 
Quadro 01 apresenta as trinta expressões mais 
indicadas. 

A maioria delas é de autoria desconhecida e 
apresenta um sentido lógico, através do seu 
formato simples, de fácil memorização e 
transmissão, de diversos temas do cotidiano. 
Observou-se que algumas permaneceram 
genuínas, enquanto outras (Quadro 02) a partir 
de uma compreensão errônea tiveram sua 
estrutura modificada e passaram a ser 
transmitidas com sentido desvirtuado. 

 
Quadro 02 – Exemplos de ditados populares 

distorcidos 
Expressão atual Expressão original 

 Quem não tem cão, caça 
com gato. 

 Quem não tem cão, caça 
como gato. 

 Quem tem boca vai a 
Roma. 

 Quem tem boca vaia 
Roma. 

 Cor de burro quando 
foge. 

 Corro de burro quando 
foge. 

 Hoje é domingo, pé de 
cachimbo. 

 Hoje é domingo, pede 
cachimbo. 

 Cuspido e escarrado.  Esculpido em carrara. 

1. Água mole em pedra 
dura, tanto bate até 
que fura.  

16. Filho de peixe 
peixinho é. 

2. Antes só do que mal 
acompanhado. 

17. Galinha velha é que 
dá bom caldo. 

3. Antes tarde do que 
nunca. 

18. Mais vale um 
pássaro na mão do 
que dois voando. 

4. A pressa é inimiga da 
perfeição. 

19. Manda quem pode, 
obedece quem tem 
juízo. 

5. A união faz a força. 20. Nada é tão ruim 
que não possa 
piorar. 

6. Cada macaco no seu 
galho. 

21. Não se faz uma 
omelete sem 
quebrar os ovos. 

7. Cavalo dado não se 
olha os dentes. 

22. Não se mexe em 
time que está 
ganhando. 

8. De grão em grão a 
galinha enche o papo. 

23. Onde há fumaça há 
fogo. 

9. Depois da tormenta 
sempre vem a 
bonança. 

24. O olho do dono é 
que engorda o boi. 

10. Deus ajuda quem cedo 
madruga. 

25. Os últimos serão os 
primeiros. 

11. Dia de muito, véspera 
de pouco. 

26. Pau que nasce 
torto morre torto. 

12. Diga-me com quem 
andas e te direi quem 
és. 

27. Quem não tem cão, 
caça com gato. 

13. Em boca fechada não 
entra mosca. 

28. Quem quer faz, 
quem não quer 
manda. 

14. Em terra de cegos 
quem tem um olho é 
rei. 

29. Santo de casa não 
faz milagre. 

15. Faça o que digo, não 
faça o que faço. 

30. Vão-se os anéis, 
ficam os dedos. 
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Outros exemplos tiveram uma origem mais 
remota, como a citação inicial deste artigo, que foi 
traduzido do latim, Vox populis vox Dei.  

Atualmente estas ―verdades‖ continuam 
gravadas e transmitidas nas memórias de 
diversas gerações, e a música é um forte canal 
de irradiação. Além de Riachão, já citado 
anteriormente, outros compositores também se 
valeram destes ditos populares, como por 
exemplo, Ataulfo Alves que compôs Laranja 
madura, na beira de estrada, ta bichada, Zé, ou 
tem marimbondo no pé, para demonstrar 
desconfiança. Ney Matogrosso em ―Homem com 
H" advertia que se correr o bicho pega, se ficar o 
bicho come, diante de determinadas situações. 
Rita Lee, no rock "Jardins da Babilônia", brinca 
com o ditado quem não chora daqui, não mama 
dali. Raul Seixas, em "Como vovó já dizia", 
repassa conselhos: a formiga só trabalha porque 
não sabe cantar e quem não tem colírio usa 
óculos escuros. E Gilberto Gil, em "Tempo Rei", 
decompõe a expressão água mole/pedra 
dura/tanto bate e de forma poética finaliza que 
não restará/nem pensamento. 

Diante da força e perpetuação destes ditados 
populares, torna-se relevante voltar a atenção 
para o registro destas memórias e investigar a 
existência de crenças positivas ou negativas em 
seus conteúdos. 
 
3. CRENÇAS 

 
Se você pensa que pode ou se pensa que não 

pode, de qualquer forma você está certo  
(Henry Ford) 

 

Esta nova citação introduz diretamente os 
efeitos do segundo ponto deste artigo. 
Atualmente, diversas linhas de estudo analisam o 
sistema de crenças e sua repercussão positiva ou 
negativa em diferentes contextos, seja pessoal, 
profissional, social, familiar, espiritual ou 
financeiro. Estas ferramentas incentivam o 
indivíduo a reconhecerem suas crenças e 
buscarem as mudanças almejadas. 

Para esta análise foram consultados textos e 
livros de Programação NeuroLinguística (PNL), 
Emotional Freedom Technique (EFT) e Coaching 
entre outros. Para Seymour & O‘Connor, 
estudiosos da PNL, crenças são as certezas e 
apreciações internas que norteiam e moldam 
ações e pensamentos. Estas convicções podem 
se originar dos modelos e experiências 
observadas, desde a infância, em diversos 
ambientes: família, escola, religião ou cultura. E 
no decorrer de cada experiência negativa, estas 
interpretações vão sendo internalizadas, 
fortalecidas e reproduzidas como máximas 
imutáveis. 

Até uma crença ser identificada e reavaliada, 
ela permanece silenciosamente no comando, a 
ditar dogmas e julgamentos sem nenhuma 

hesitação. Como demonstra a estória abaixo, 
toda crença, a princípio, é uma verdade absoluta 
e sua mudança só é possível, através do seu 
reconhecimento, questionamento e do desejo de 
mudar. 

Certa vez, um jovem recém-casado havia 
pescado um belo peixe, e orgulhoso pediu 
a sua mulher para assá-lo. Ao se sentar à 
mesa ficou petrificado, pois, sua esposa ao 
preparar o peixe, cortou-lhe a cabeça e o 
rabo. Então perguntou: querida por que 
cortou a cabeça e o rabo do peixe? Ela 
respondeu que sempre foi assim e para 
assar um peixe deve cortar o rabo e a 
cabeça. O marido, decepcionado, disse que 
a mãe dele nunca cortava. E perguntou de 
onde ela tirou esta ideia. Ela não sabia o 
motivo, mas tinha visto sua mãe fazer 
assim. Curiosa, a jovem ligou para a mãe e 
perguntou por que ela sempre cortava a 
cabeça e o rabo do peixe para assar. A 
mãe também não sabia, mas orientou a 
perguntar à sua avó, afinal, fora com ela 
que havia aprendido. Ao perguntar a avó 
por que ela havia ensinado a cortar a 
cabeça e o rabo do peixe, ela se 
surpreendeu com a resposta: sabe o que é 
minha neta, naquela época a minha 
assadeira era pequena e não cabia um 
peixe inteiro. Hoje não precisa ser assim 
(Domínio Público). 

 

Esta estória cita um modelo transmitido e 
cristalizado no âmbito familiar, por mais duas 
gerações, tal qual na letra de Belchior

5
, "ainda 

somos os mesmos e vivemos como os nossos 
pais". Neste caso, os motivos reais do passado 
justificavam aquele procedimento, e ele ficou 
cristalizado e foi reservado, sem nenhum 
propósito. E assim, muitas crenças também são 
perpetuadas sem objeções e questionamentos, 
em uma zona de conforto emocional e físico, que 
pode mascarar as verdadeiras dificuldades e 
limitações. 

As crenças são classificadas em construtivas, 
positivas ou edificantes (que estimulam e 
fortalecem), limitantes, negativas ou 
bloqueadoras (que limitam e aprisionam), ou 
simplesmente estão desatualizadas, como na 
estória anterior. Alguns estudiosos citam cinco 
etapas (Figura 02) necessárias neste processo: 
identificar a crença limitante, encontrar a causa 
desta crença, definir o objetivo a ser alcançado, 
substituir a crença negativa por uma positiva e 
tornar a nova crença um hábito. 

Figura 02 - Cinco Etapas - Processo de Crenças 

                                                 
5 
 Na música Como nossos pais. 

 

1. Reconhecimento da crença. 
2. Reconhecimento da causa. 
3. Definição do objetivo. 
4. Substituição da crença. 
5. Criação de novo hábito. 
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Até ser notada e identificada, a maior parte 
das crenças fica adormecida no inconsciente. 
Segundo Jung, nesta região da psique

6
 

encontram-se os conteúdos do inconsciente 
pessoal e do coletivo. 

O conhecimento desta estrutura foi 
aprofundado na Psicologia Analítica. A ilustração 
abaixo é composta por vários círculos 
concêntricos, semelhantes às cascas de uma 
cebola, onde a camada mais superficial é a da 
Consciência, representada e controlada pelo Ego. 
As internas representam as camadas da 
Inconsciência, formada pelos Complexos (C) do 
Inconsciente Pessoal e pelos Arquétipos (A) do 
Inconsciente Coletivo. E no centro está o Self ou 
Si-mesmo, que se liga ao Ego por um eixo. 

 
Figura 03 - Estrutura da Psique

 
 

O conteúdo inconsciente não se apaga nem 
desaparece, ele fica armazenado, reprimido ou 
desconsiderado por perder o seu valor energético 
e, quando necessário, ele pode ser recuperado 
pelo ego, através de insights, sonhos ou 
mecanismos diversos. Dentre estes mecanismos 
pode-se sugerir a utilização de dinâmicas com 
recursos arteterapêuticos associados aos ditos 
populares, para facilitar a identificação de crenças 
inconscientes. Muitas vezes, uma abordagem 
direta, face às defesas do ego, pode gerar 
resistência por parte do sujeito, tornando-se 
estratégico o uso de mecanismos indiretos, para 
chegar aos processos inconscientes. 
 
4. A DINÂMICA 

 
Como se fora a brincadeira de roda 

Memória! (Gonzaguinha) 

 
Esta dinâmica de Expressões Populares & 

Crenças pode ser realizada em diferentes 
ambientes (clínicas, instituições privadas ou 
públicas e simpósios), com propósito de 
aprofundamento individual e coletivo. Entre os 
recursos de Arteterapia que podem ser incluídos 

                                                 
6 Palavra de origem latina que significa ―espírito‖ ou ―alma‖. É 
comum aplicá-la com o sentido de ―mente‖ – personalidade. 

nestas práticas, encontram-se o desenho, 
estórias, imagens, a música, o teatro associados 
com algumas técnicas de relaxamento e 
visualização criativa. A intenção é de criar 
atividades lúdicas, "como se fora a brincadeira de 
roda"

7
, e conduzir os participantes através de 

suas memórias.  
Após a seleção de uma expressão, cada 

participante é encorajado a subir o primeiro 
degrau (Figura 01) para refletir sobre as 
mensagens subliminares, reconhecer as crenças 
e perceber o impacto destas nas questões 
individuais ou em grupo. A partir desta escolha, 
as atividades são distribuídas em três fases: 
análise, criação e partilha. 
 
4.1- Fase 1: Análise 

 
Inicialmente, cada membro ou grupo retira 

uma carta, através da escolha consciente ou de 
forma aleatória, e passa a analisar a frase e as 
crenças transmitidas. De forma semelhante às 
"cartas perguntadeiras" de Cascudo, estas 
também buscam respostas, neste caso, o 
questionamento implícito é: quais são os 
aspectos positivo e negativo existentes na 
expressão a serem analisados? 

Inicialmente a percepção é meramente da 
perspectiva positiva e a visão fica distorcida, com 
esta aparente verdade absoluta. Este é o ponto 
essencial, pois a existência de um só caminho 
limita e potencializa as dificuldades de 
compreensão e do desenvolvimento pessoal. O 
aprofundamento acontece após a reflexão das 
questões abaixo e a percepção de novas 
possibilidades. 

 
Quadro 03 - Levantamento de Questões 

 

1. Esta expressão é 
totalmente verdadeira 
/ justa?  

6. Ainda é útil? 

2. Qual a evidencia de 
que isto é verdade? 

7. O que ganho / perco 
ao pensar assim? 

3. Isto é uma 
interpretação ou um 
fato? 

8. Este pensamento me 
protege de quê? 

4. Isto sempre /nunca 
acontece? 

9. Qual a crença positiva 
/negativa? 

5. Onde escutei / aprendi 
isto? 

10. Como ressignificar? 

 
Ao supor que um indivíduo tenha aprendido, 

em seu ambiente familiar, a expressão cada 
macaco no seu galho (Figura 04) como uma 
verdade imutável, podem-se conceber duas 
hipóteses. Na primeira, do lado positivo, ele 
respeita o espaço do outro, ou seja, ele só 
interfere no seu território e no que tange a sua 
competência, tanto no ambiente pessoal como 

                                                 
7 Música de Gonzaguinha "Redescobrir", conhecida também 
por "Brincadeira de Roda" e interpretada por Elis Regina. 
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profissional. Por outro lado, isto provoca 
fragmentação e nega a visão sistêmica que 
incorpora cada elemento no todo, e defende a 
integração entre os seres humanos em seus 
diversos contextos. 

 
Figura 04 – Carta referente a Cada macaco  

no seu galho 

 
 

Neste caso teórico e na estória citada do peixe 
cortado, o aprendizado ocorreu em um ambiente 
familiar, onde não se cria dúvidas sobre a 
veracidade dos ensinamentos e estes passam a 
ser implantados como crenças limitantes 
perpetuando os mesmos padrões do sistema. 
Deste modo, não se discute o isolamento de cada 
indivíduo, pois é natural que cada um se ocupe 
somente da sua parte e de suas próprias 
questões e necessidades. 

Será que esta subdivisão em galhos não vai 
contra a visão sistêmica de agregação entre os 
seres humanos? Imagine esta desintegração nas 
famílias, nas instituições, nas cidades, nos 
estados, nos países, nos continentes e por fim no 
mundo. Gregório de Matos (1636-1696), um dos 
maiores poetas do barroco no Brasil e em 
Portugal, já expressava

8
, de forma clara, que a 

parte e o todo não existem isoladamente. 
Considera-se que toda expressão é rica em 

conteúdos de ambos os aspectos, positivos e 
negativos, e o que deve ser avaliado é o sentido 
da intenção de quem a transmite. Para ampliar 
este entendimento, é necessário apurar os 
próprios pensamentos, para perceber o teor 
daquilo que está sendo seguido, preservado e 
fortalecido através de julgamentos. Chama-se 
atenção nas apreciações com os advérbios 
sempre e nunca, pois estes termos são rígidos, 
restritivos e sinalizam crenças nos níveis 
individuais e coletivos. É ilusão acreditar e afirmar 
que o significado de um ditado é sempre único, 
ou que a crença nunca pode ser ressignificada. 

                                                 
8 

"O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é 
parte, mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga, 
que é parte, sendo todo". 

A seguir, de forma sintética, serão 
demonstrados (Figura 05) os duplos aspectos de 
outras expressões apreciadas durante as 
dinâmicas com as cartas. 

 
Figura 05 - Avaliação dos aspectos  

positivos (+) e negativos (-) 

   
(+) Seja 

persistente, 
você consegue. 

(+) É melhor 

ficar só, do que 
ficar em um 

relacionamento 
doentio. 

(+) Tenho fé, 

o que ganho dá 
prá poupar e 

melhorar cada 
vez mais. 

(-) Prá mim 

tudo é difícil, 
precisa de 

sofrimento e 
muita 

insistência. 

(-) 

Relacionar e 
viver em 

intimidade é 
perigoso, é 

preferível ficar 
só. 

(-) Prá que 

querer mais?  
Este pouco 
dá para 

sobreviver. 

 
Aos poucos e de forma suave, os participantes 

percebiam, que aquele contato com o significado 
negativo da frase, poderia indicar uma crença 
pessoal ou do grupo e era importante verificar 
seus reflexos em diferentes situações. Neste 
ponto, pode-se incluir outros recursos de 
arteterapia e avançar a dinâmica para outro 
patamar. 
 
4.2- Fase 2: Criação  

A seguir serão demonstrados os resultados e 
imagens desta fase, nas dinâmicas realizadas em 
grupos e contextos diversos. A primeira situação 
teve duração de três horas e foi com um grupo de 
estudo de 13 pessoas, que se reúnem 
quinzenalmente para leitura e discussão de 
diversos livros. A segunda foi durante o 12

o
 

Congresso Brasileiro de Arteterapia (13-
15/10/2016) e teve o formato de oficina com 
carga horária de duas horas e 24 participantes. O 
terceiro modelo foi realizado em uma instituição, 
como parte de uma programação para os seus 
funcionários e contou com 15 participantes e duas 
horas de duração. 

No primeiro caso, após a escolha pessoal e 
análise da expressão popular, os participantes 
foram conduzidos ao relaxamento, para em 
seguida, em silêncio e individualmente, 
realizarem o desenho de uma árvore, que 
representassem a si próprio e a sua frase. Depois 
retornavam ao grupo e incluíam a sua criação em 
uma produção coletiva. 

Partindo da premissa de que cada árvore é 
uma pessoa e o cartaz é o espaço da 

 

 

 
Xô xuá 

Cada macaco no 
seu galho 

Xô xuá 
Eu não me canso 

de falar 
Xô xuá 

O meu galho é na 
Bahia 
Xô xuá 

O seu é em outro 
lugar 

(Riachão
8
) 
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comunidade, a intenção desta vivência era 
possibilitar que cada um se percebesse como 
parte de uma única célula. Era importante que 
eles identificassem a interferência de sua crença 
no objetivo do todo, e como ele afetava ou se 
sentia afetado pela presença das outras pessoas. 

Através da forma de executar a ―sua árvore‖, 
cada um pôde perceber o grau de cuidado, 
atenção e atendimento de suas necessidades. 
Em relação ao resultado coletivo (Figura 06), 
puderam ver a existência de vazios entre eles, a 
posição invertida de algumas imagens e sua 
localização em relação aos outros. A partilha 
confirmou os resultados positivos deste trabalho, 
pois os participantes se sentiram seguros para 
expor os seus incômodos e apresentaram ideias 
e sentimentos que antes não tinham sido 
abordados coletivamente. 

 
Figura 06 - O jardim - Um painel coletivo (12/07/14) 

 
 
Durante o 12

o
 Congresso Brasileiro de 

Arteterapia (Figura 07), em substituição ao 
recurso do desenho, optou-se por um novo 
formato, com a inclusão de imagens, estórias, 
músicas e dinâmicas de teatro, para conduzir os 
integrantes às suas memórias e investigarem 
suas crenças, além de possibilitar outros 
questionamentos e insights durante a partilha. 

 
Figura 07 - Oficina Expressões Populares e 

Crenças (14/10/16) 
 

    
 

    
 

     
Fonte: Arquivo da autora 

 

Neste encontro, a proposta foi de realizar a 
seleção e análise das expressões apresentadas 
nas cartas, em grupos, que deveriam em seguida 
elaborar e apresentar uma cena teatral (sketchs) 
de curta duração, com base no tema de cada 
frase. Neste contexto, um participante seria o 
questionador da crença negativa da expressão, 
enquanto os outros seriam os seus defensores 
que procurariam sustentar a mesma conjuntura 
de forma insensata. Além de estimular a criação 
de cenários, o objetivo era para que todos 
pudessem se imaginar em diversas situações e 
demonstrar o caráter de intolerância e 
irracionalidade nos argumentos utilizados para 
manutenção da crença e da zona de conforto. 

Além de Riachão, com cada macaco no seu 
galho, outras músicas foram cantadas, inclusive 
letras de rodas infantis, visando trazer, de forma 
lúdica, as expressões para serem analisadas. 

O terceiro formato desta oficina foi realizado 
em uma instituição, como parte de uma 
programação interna para os funcionários. A 
escolha das expressões foi individual e todos 
partilharam sobre a crença contida, limitante ou 
impulsionadora, e quais os seus impactos dentro 
de uma instituição. 

 
Figura 08 - Oficina Expressões Populares e 

Crenças (21/10/16) 
 

 
 

 
 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

Em cada depoimento, a percepção do aspecto 
limitante era imediata e encontrada em diversas 
expressões como as destacadas: santo de casa 
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não faz milagre, galinha velha é que dá bom 
caldo, cada macaco no seu galho e manda quem 
pode, obedece quem tem juízo. Durante a 
partilha, estas foram assim traduzidas: "ninguém 
daqui é bom o suficiente e precisa contratar gente 
de fora", "somente os antigos tem capacidade", 
"cada qual no seu setor" e "se o chefe mandou 
tem que fazer, sem questionar". 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ainda que estes dois tópicos, expressões 
populares e crenças, já tenham sido bastante 
analisados em diferentes disciplinas, a junção 
deles nas dinâmicas de grupo, trouxe novas 
possibilidades de reconhecimento e identificação 
de crenças individuais e coletivas. A reflexão 
destes ditados populares associada aos recursos 
de arteterapia, juntamente com o conjunto de 
cartas criado especificamente para este trabalho, 
contribuiu para que o acesso aos conteúdos 
internalizados ocorresse de forma mais natural, 
lúdica e profunda. 

Ao rever, comparar e avaliar estas dinâmicas 
grupais constatou-se que todas, mesmo com 
estratégias e recursos diferenciados, conduziram 
os participantes até a primeira das cinco etapas 
(Figura 02) e proporcionaram o reconhecimento 
de crenças pessoais a partir de alguma das 
expressões trabalhadas. Durante as partilhas, os 
comentários demonstraram que independente-
mente do formato, do ambiente, da duração da 
vivência e da forma de seleção da frase, 
consciente ou aleatória, o sujeito é sempre 
conduzido a acessar as suas memórias 
inconscientes, nas fases de análise e criação. 

Cada expressão pode conter os dois aspectos 
(Figura 05), positivo e negativo, entretanto, o que 
é primeiramente perceptível é o seu sentido 
construtivo. O segundo aspecto somente se 
tornou visível, a partir dos questionamentos e 
reflexões sobre o conteúdo e a intenção de quem 
a transmite. Muitos participantes reconheceram 
os dois aspectos e a forma velada de utilização 
do sentido limitante. Após esta primeira etapa, 
cada pessoa poderá aprofundar em seu caminho 
de desenvolvimento pessoal até a ressignificação 
de sua crença e criação de novos hábitos. 

E para finalizar, é importante reiterar que esta 
linguagem popular, diante de sua riqueza, deve 
ser preservada, e o que deve ser ressignificado é 
transmitida inconscientemente através dos 
tempos. E, como afirmou uma participante, este 
trabalho ainda pode dar muito pano para manga, 
e trazer novos frutos, através de sua continuidade 
com dinâmicas em ambientes diferenciados e 
com a inclusão de outras expressões e recursos 
terapêuticos. 
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UM OLHAR SOBRE O 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE ARTETERAPIA 
 

Luciana Pellegrini Baptista
1 

 
 

 
 

 
A abertura oficial do 12º Congresso 

Brasileiro de Arteterapia de Salvador ocorreu 
em 13 de outubro de 2016, à noite com 
apresentação de uma atividade cultural e palestra 
com Kaká Werá, que falou sobre a Natureza 
Integral do Ser. Representantes de vários 
estados participaram do evento. 

Na manhã desse dia foram oferecidos vários 
minicursos de 8:30h às 17:30h. Um dos 
minicursos de que participei foi O Corpo Secreto: 
Técnicas expressivas coligadas ao trabalho 
corporal, de Irene Gaeta. A experiência fala de 
técnicas de relaxamento que promovem a 
amplificação da consciência, facilitando a 
expressão.  

No dia 14, antes do início das mesas 
redondas, fomos recepcionados por um conjunto 
musical que espontaneamente nos levou a formar 
uma grande roda. Vejo este momento como 
a abertura artístico expressiva do Congresso. 
Nessa oportunidade cantamos ―modinhas‖ 
populares, entrando no clima dos estudos sobre a 
terapêutica através da Arte, que ensina que a 
Arte pode aliviar sintomas, pode curar e levar o  

paciente a melhor entender o que o aflige, 
possibilitando novos olhares, novas posturas, 
nova forma de viver.  

Após esse ritual de abertura, iniciaram-se os 
trabalhos com a palestra: Arteterapia no Brasil: 
30 anos de Formação e Transformação, 
proferida por Angela Philippini e Selma Ciornai, 
duas das precursoras da Arteterapia no Brasil, a 
primeira no Rio de Janeiro e a segunda em São 
Paulo. Dentre os fatos narrados na construção 
desse projeto foram destacadas algumas ações, 
como o 1º Congresso de Arteterapia do Mercosul, 
de âmbito internacional, ocorrido no Rio de 
Janeiro, em 2005; a criação da UBAAT (União 
Brasileira das Associações de Arteterapia), 
que teve seu Manifesto de Fundação criado em 
2003 e oficialmente fundada em abril de 2006 em 
fórum de São Paulo

[1]
 e o cadastro da Arteterapia 

como ocupação, sob o nº 2263-10. Uma das 
curiosidades sobre as experiências iniciais com a 
Arteterapia ocorreram após a Segunda Grande 
Guerra, com Viktor Lowenfeld, devido ao grande 
número de pessoas traumatizadas com os 
sofrimentos por que passaram.  
 

_________________ 
1
Luciana Pellegrini Baptista é Psicóloga CRP-0514647, especialista em Arteterapia, membro da diretoria da AARJ, 

com experiência em atendimentos no Hospital Naval de Natal/RN, APAE/RN e, atualmente, no Hospital dos Servidores, 
no projeto do INCORPORARSE. Coordena, ainda, o projeto Criatividade e Arteterapia naAprendizagem, na Fundação 
das Operárias de Jesus. lucianapellegrinibr@yahoo.com.br 
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Encerrada a palestra, assistimos a uma 
performance que concluiu aquele momento inicial 
com uma poesia de Fernando Pessoa, 
emocionando a plateia. Após breve intervalo, os 
participantes dirigiram-se às salas cujos temas 
lhes interessavam. Minha opção foi a mesa 
temática 3, que abordava questões referentes aos 
Desafios na formação profissional do 
Arteterapeuta, tema que se subdividiu em três 
falas: a primeira, de Cristina Lopes, A 
criatividade como alimento para a atuação em 
Arteterapia.  A palestrante deu apoio à sua fala, 
recorrendo a artistas e escritores ligados ao tema, 
oferecendo opções de leituras, filmes, como "O 
abraço da serpente", músicas como as de Flávio 
Venturini e Adriana Calcanhoto e citações 
valiosas. A segunda, de Andrea Graupen, Éticas 
- circunscrevendo processos de cuidado, falou 
sobre a geração beat, pela liberdade de 
expressão que os caracterizava, identificando-os 
com o Surrealismo, em suas manifestações 
expressivas. A terceira de Edna Lopes, 
Educação Continuada: reconstruções no 
cotidiano, comenta sobre os Desafios na 
Formação Profissional do Arteterapeuta trazendo 
uma reflexão acerca da Educação Continuada - 
reconstruções no cotidiano onde afirmou a 
necessidade de um contínuo aprimoramento não 
só formal mas humano, a partir da criatividade, do 
enraizamento e da ética interligados ao afeto, ao 
coração. Citou Alexander Lowen, Leonardo Boff, 
o Thich Nhat Hanh. Concluiu com uma prática 
corporal com todo o grupo interligado pelas 
batidas do coração uns dos outros. Citando ainda 
Guimarães Rosa, que recria a lingua, de forma 
personalissima e a coloca na boca de seus 
personagens, dando outro vigor ao discurso. 
Entendi que, a palestrante propõe reflexão sobre 
rupturas, reconstruções e desafios que 
encontramos complementação de nosso saber. 
Seja ele formal e humano, na construção do 
profissional de excelência que queremos ser, 
infinitas oportunidade de atuação profissional 
podem com novos conhecimentos, podem 
agregar a pratica da arteterapia. Assim entendo 
que, na educação continuada, no aprimoramento 
contante construímos e reconstruimos nosso 
saber melhorando o exercício profissional com 
qualidade, conteúdo, responsabilidade, 
compromisso e ética. 

Também participei de outras mesas temáticas 
com temas como: Arteterapia e diversidade; 
Expressão mítica do inconsciente: Os orixás; 
O caminho de Avalon: Simbologia e 
Amplificação Simbólica; Arteterapia, Saúde e 
Educação; Significado da Arte na evolução do 
Ser; Arteterapia desenvolvendo a criatividade 
para o bem estar do idoso e do tema livre com 
os temas: A Arteterapia como caminho para 
sensibilizar, acolher e aprender com as 
diferenças e Estimulação cognitiva de idosos 
com Alzheimer através da Arte. 

 
Sobre Oficinas em Arteterapia 

 

 
 

     No segundo dia, coordenei a oficina Vestida 
de sua História. Acerca dessa proposta 
apresento minhas motivações. Oficinas são 
recursos utilizados de forma a proporcionar 
experiências de determinados conceitos 
terapêuticos, através de processos de criação 
sugeridos, e recorrer aos mitos sociais, 
conhecendo suas trajetórias. Estes elementos 
dão sentido à proposta da terapia através da Arte. 
Mitos sociais são pessoas do nosso cotidiano que 
têm em suas habilidades maior facilidade na 
utilização de materiais artísticos e 
expressivos. Segundo Schaverien, em seu livro 
The Revealing Image: Analytical Art 
Psychotherapy in Theory and Practice 

[2]
 “as 

pessoas com certo treino em arte são geralmente 
mais conscientes dos processos inconscientes 
que emergem durante seus trabalhos.” Ele diz 
ainda que ―seus sensores internos são muito 
mais vigilantes‖ e complementa: “Um artista pode 
se defender com sua arte tanto quanto uma 
pessoa que é boa com as palavras pode 
defender-se com o uso das mesmas‖. 

Na oficina proporciona-se em menor tempo e 
intensidade o que acontece no processo 
terapêutico em Arteterapia, ou até demonstra-se 
alguma condução sobre determinado conceito 
quando esta é direcionada para um público de 
profissionais do meio. Nesta modalidade de 
terapia com a Arte, a comunicação verbal tão 
costumeiramente conhecida é substituída pela 
atividade expressiva, junto com o material 
artístico. Um terceiro elemento entra, pois, nesta 
relação, o material. Portanto a proposta da 
Arteterapia com as técnicas expressivas e os 
materiais artísticos possibilitam uma outra forma 
de terapia: “propiciar a posse de uma outra forma 
de comunicação (entre sujeito e seus conteúdos 
internos, entre o sujeito e a expressão destes 
conteúdos e entre o sujeito e o arteterapeuta).  A 
oficina vai utilizar a expressão e material artístico 
promovendo uma pequena experiência do que 
ocorre no processo arteterapêutico. Arteterapia 
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implica uma situação de ajuda, auxílio a um outro 
que está em situação de sofrimento ou 
desconforto.   

Entre os materiais artísticos conhecemos os 
de Artes Plásticas, como tinta, argila, lápis pastel, 
aquarela, papéis de diferentes texturas, massa de 
modelar, etc. Quanto às técnicas expressivas, as 
artísticas, corporal, relaxamento, imaginação 
ativa, imaginação dirigida, etc. 

Enfim, o coordenador da oficina escolhe um 
tema para ser vivenciado pelo grupo, utilizando 
técnicas expressivas e materiais artísticos, para 
que o mergulho no tema lhes permita o 
aprendizado e o aproveitamento em benefício 
próprio, resignificando seus próprios conflitos e 
sofrimentos. A escolha do tema é intencional e 
pode se dar a partir de um conceito de Psicologia 
que mais faça sentido ao coordenador (no meu 
caso a Psicologia Analítica), a história de vida de 
um artista, pintor, ator, de modo geral, pessoas 
ligadas à Arte e que as vivenciaram como forma 
de superação. 
 

Vestida de sua História, Frida Khalo e a 
Arteterapia 

 

 
 

 
 

Em 15/10, dando continuidade ao meu 
relato, segundo dia do Congresso, apresentei 
minha oficina: Vestida de sua história, que traz 
como tema um pouco da história de Frida Kahlo, 
pintora que teve saúde frágil, motivada por 
doenças da infância e grave acidente em sua 
juventude, que comprometeram toda a sua vida. 
Nesta oficina minha intenção era que os 
participantes se utilizassem da performance para 
vivenciar alguma experiência sobre Frida Kahlo e 
que, nesta condição, superassem como ela o fez, 
através da Arte, seus conflitos e complexos mais 

latentes. Frida, a partir de suas pinturas e 
características   no  vestir-se   tipicamente,  dando  
identidade ao que arquetipicamente cultuava, 
superou anos de sofrimento em cirurgias e 
tratamentos para em sua condição de existência 
sofrida e dolorosa, ressignificá-la através dos 
pincéis, tintas e telas. Precursora, que rompeu 
com padrões estabelecidos e criou sua própria 
história, Frida foi uma mulher adiante do seu 
tempo. Nascida em 07 de julho de 1907, filha de 
pai alemão e mãe mexicana, descendente da 
cultura indígena Terruana, do México, teve 
atuação como militante política. Casada com o 
muralista Diego Rivera, manteve sempre suas 
convicções. 

Tanto no vestir-se como no ato de pintar 
buscava a salvação da frágil condição de saúde 
que a vida lhe reservara e apesar de ter suas 
obras indicadas para fazer parte do movimento 
Surrealista, então em voga, recusou a oferta. 
Dizia que pintava sua realidade, marcada por 
muito sofrimento, conforme as telas demonstram. 
Para Frida que tinha uma boa relação com o pai, 
pintar aliviava suas dores. Pintando, a artista 
dava outro sentido à sua existência, superando a 
fragilidade e os tratamentos dolorosos. 

Minha intenção ao compartilhar neste texto 
meu olhar sobre as oficinas de Arteterapia, tendo 
participado no Congresso dos dois lados desta 
experiência, coordenando e vivenciando, foi levar 
ao conhecimento das pessoas um pouco do que 
significa esta prática tão comum na Arteterapia e 
que são oferecidas ao público por diversos ateliês 
profissionais e ateliês formadores de 
arteterapeutas. Convido a todos aqueles que 
ainda não a vivenciaram que fiquem atentos aos 
eventos promovidos pela Arteterapia para que 
possam experimentá-la. 
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Fotos por Guidha Cappelo1 

e outros participantes do Congresso 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

1 
www.guidhacappelo.com.br 

portfoliogidhacappelo.blogspot.com.br 
guidhacappelo8@gmail.com 
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