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RESUMO 

 

Esta monografia tem como tema a Arteterapia no atendimento familiar 

demonstrando a sua grande contribuição na restauração do convívio da família. 

A pesquisa se deu por meio de um estudo de caso tendo como objeto de 

estudo a família Silva e como objetivo acompanhar esta família que se 

apresentava com dificuldades de relacionamento entre pais e filhas após a 

separação conjugal. O processo arteterapêutico durou oito meses, com 

atendimentos que circulavam do individual ao grupo familiar. A família em seu 

encontro com a Arteterapia foi cuidada através da linguagem expressiva que 

ultrapassa o verbo e possibilita a manifestação de sentimentos e sensações em 

um diálogo com conteúdos simbólicos que atravessam a barreira do 

inconsciente permitindo um estar no aqui e agora de forma vigilante rumo ao 

equilíbrio. O estudo foi realizado em um consultório com todos os recursos 

expressivos necessários. Todo diálogo com a Arteterapia e as produções 

resultantes foram registrados com fotografias e anotações como instrumento 

para sistematização. Ao trilhar os caminhos proporcionados pela Arteterapia a 

família pode refletir, observar, interagir, ultrapassar barreiras e ressignificar as 

dores e perdas. A Arteterapia foi um divisor de águas para a família Silva. 

 

Palavra – chave:  Arteterapia. Família. Símbolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

This monograph has as its theme in Art Therapy service family demonstrating 

his great contribution to the restoration of family living. The research was done 

through a case study where the object of study, the Silva family and aim to 

follow this family is presented with relationship difficulties between parents and 

children after divorce. The art therapy process lasted eight months, with visits to 

the individual who circulated the family group. The family in his meeting with the 

Art Therapy was cared for by expressive language that goes beyond the word 

and allows the expression of feelings in a dialogue with symbolic content, which 

cross the barrier allowing the unconscious to be in the here and now vigilantly 

toward balance. The study was conducted in an office with all the expressive 

resources needed. All dialogue with the Art Therapy and the resulting products 

were recorded with photographs and notes as an instrument to systemization. 

When you walk the paths provided by the family Art therapy may reflect, 

observe, interact, overcome barriers and to reframe the pain and loss. The Art 

Therapy was a watershed for the Silva family. 

 

Key - words: Art Therapy. Family. Symbols. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A família tem estado em evidência pela grande gama de mudanças que se apresenta 

e por ser um espaço privilegiado que opera como unidade emocional. Na 

contemporaneidade estamos frente a diferentes sistemas de convivência nos quais 

seus membros vêem perpassando por diferentes emoções e vivendo diferentes formas 

de relacionamentos. Associações de pessoas, que por razões afetivas escolhe 

conviver assumindo um compromisso de cuidado mútuo, vêm definindo novas 

composições que estão postas e exigindo um olhar e uma escuta. Dentre as novas 

composições estão as famílias que se formam a partir da separação conjugal. 

 

Quando a família passa pelo processo de separação conjugal, tem inicio um novo 

modelo denominado monoparental. Segundo Lefaucher (apud. VITALE. 2003, p. 47) 

“A expressão “família monoparental” foi utilizada na França, desde a metade dos anos 

setenta, para designar as unidades domésticas em que as pessoas vivem sem o 

cônjuge, com um ou vários filhos, com menos de 25 anos e solteiros.” A partir desse 

novo modelo a comunicação entre pais e filhos precisa ser fortalecida possibilitando 

que a nova história seja vivida com o menor grau de sofrimento e com a manutenção 

do carinho e do respeito entre todos. 

 

Nesse contexto, a Arteterapia é de suma importância, em especial ao cuidar de família 

pós separação conjugal uma vez que proporciona a oportunidade do ver a si mesmo, 

ao outro e as relações em sua amplitude oferecendo ferramentas que irão auxiliar nas 

tomadas de decisões para um direcionamento saudável  

 

... uma compreensão mais clara da dinâmica familiar, dos papéis, das 
regras, dos modos de reinventar a comunicação, dos padrões de 
comportamento e da expressão das metáforas individuais e familiares 
de forma mais completa do que por meio de palavras. ... A expressão 
de arte é obviamente, um modo viável para ajudar as famílias a 
comunicar a unicidade de suas histórias, tanto como indivíduo dentro 
de um sistema quanto como membro de um grupo Malchiodi (apud. 
RILEY, 1998, p. 23)  

 



Compreendemos também que a falta de cuidado nas relações vem contribuindo para 

as crises e dificuldades nos relacionamentos familiares. Buscar Terapia é permitir-se, 

é cuidar-se, é tentar novos caminhos. Na busca pelo processo arteterapêutico se dá o 

encontro com o terapeuta desempenhando seu papel para que a família identifique os 

problemas, averigúe o que os motivou, verifique a forma com que vem reagindo às 

dificuldades e encontre possibilidades para uma convivência saudável.  

 

 A família em seu encontro com a Arteterapia é cuidada com recursos expressivos que 

promovem uma comunicação que vai além do verbo, permitindo que sentimentos e 

sensações se manifestem oportunizando o conhecer e o crescer. Todos os membros 

da família se encontram frente à possibilidade de ver a si mesmo, de olhar para o 

outro e perceber as relações em sua amplitude. Arteterapia oferece recursos 

expressivos para o atendimento às famílias que enfrentaram situações traumáticas e 

de crise. 

  

Essa pesquisa teve como objetivo acompanhar uma família que passou pelo processo 

de separação conjugal através da contribuição impar que a Arteterapia propicia. A 

família que se apresenta com dificuldades de relacionamento entre pais e filhas exige 

cuidados especiais que são alcançados com a utilização de recursos expressivos no 

processo arteterapêutico.  

 

Os atendimentos arteterapêuticos aconteceram em um período de oito meses 

semanalmente, em sessões que tiveram uma hora de duração.  

 

 

2.  ARTETERAPIA: QUE SABER É ESTE? 

 

Arteterapia é um processo terapêutico. Ela é antes de qualquer coisa um fazer que se 

norteia por um conjunto de estímulos visuais, sonoros, imagéticos, plásticos que 

através das mais variadas linguagens expressivas, se destina a despertar a 

consciência de si através da livre expressão.  



 

Para Jung, o campo da consciência pode, teoricamente, estender-se 
de forma indeterminada, sendo impossível afirmar até onde vão os 
seus limites. No entanto, empiricamente, este campo alcança sempre 
o seu limite ao tocar o âmbito do desconhecido. O desconhecido, por 
sua vez, divide-se em dois grupos: o do ambiente e o do mundo 
interior, sendo este último o inconsciente (O.C., vol.IX/2§1).(apud. 
SANTOS (org.), 2008, p 55). 

 

O inconsciente se manifesta através dos símbolos. “o símbolo é uma palavra, gesto, 

som ou imagem visual que possui conotações especiais... Implica algo oculto ou tem 

um aspecto inconsciente amplo e não inteiramente definido.” Ormezzano 

(apud.BLAUTH e WOSIACK (org.), 2006, p.65). 

 

Os símbolós surgem nas mais variadas formas e significados.  

 

O que chamamos de símbolo é um termo, um nome uma imagem que 
nos pode ser familiar na vida cotidiana, embora possua conotações 
especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica 
alguma coisa vaga, deconhecida ou oculta para nós. (JUNG, 2008, 
p. 18) 

 

E os conteúdos simbólicos vão além do seu significado imediato fazendo a ligação 

entre inconsciente e consciente. 

 

Os conteúdos simbólicos que atravessam a barreira entre o 
inconsciente e o consciente vão ganhando significações, a partir da 
tomada de consciência, ou seja , quando o sujeito consegue, por 
meio de lembranças, das decifrações e das interpretações, 
compreender os símbolos. Tais símbolos passam  então a significar 
algo delimitado pelo próprio ego. (SANTOS,  2008, p. 47) 

 

Assim é permitido um estado de clareza e entendimento dos fatos externos e internos. 

Para Jung, o ego é um “complexo de ideias que constitui o centro da 
área de consciência”.É o pré-requisito para o pensamento, o 



sentimento e o agir consciente, caracterizando por um alto grau de 
continuidade e identidade consigo próprio. O ego. O “eu”, é uma parte 
da psique que, por sua vez, pode ser comparada a uma esfera como 
uma zona brilhante na superfície, representando a consciência. O ego 
é o centro desta zona, portanto, o centro da consciência e possui a 
função de fazer com que o indivíduo realize a sua totaldade. Para tal, 
é necessário que ele ilumine o sistema interior, tornando consciente a 
totalidade da psique, favorecendo o impulso interior de crescimento. 
VON FRANZ, 2002, p. 161-162. (apud. SANTOS, 2008, p.56)  

 

A Arteterapia promove o encontro do homem com seu potencial criativo; todo processo 

arteterapêutico estimula a autonomia, abre caminhos para a transformação interna, um 

caminho onde podem ser encontradas possibilidades para que o individuo possa 

processar, elaborar e redimensionar o seu estar na vida. 

 

Arteterapia pode ser considerada como a utilização de recursos 
artisticos em contextos terapêuticos, baseando-se na 
percepção de que o processo criativo envolvido na atividade 
artistica é terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida da 
pessoa. Age a serviço das leis da necessidade interior do 
homem e facilita o entrar em contato com o poder criador de 
cada um, permitindo transpor para o exterior o que ocorre ... no 
interior, levando assim o paciente a poder observar, refletir, 
interagir, dialogar e elaborar. Proporciona o reconhecimento da 
dinâmica psiquica que é uma via de acesso à totalidade do ser. 
(ARCURI, 2006, p. 21) 

 

A busca pela individuação é um desafio para o ser humano e a Arteterapia contribui 

para que surjam novas possibilidades. “O processo de individuação permite a 

condução da personalidade do indivíduo em direção á sua totalidade”. (Santos, 2008, 

p.116).  O processo arteterapêutico estimula a autonomia e coloca o indivíduo frente a 

um caminho transformador, possibilitando a ampliação do conhecimento de si mesmo. 

Um movimento que leva a desenvolver as potencialidades, a autoestima e a 

autoconfiança. NAGEM (apud. PHILIPPINI, 2009, p.23) afirma que: 

 

A arteterapia então auxilia o processo de individuação do sujeito, que 
possibilita o desenvolvimento de potenciais latentes e do 
autoconhecimento. Ao desenvolver esse seu potencial, pela aquisição 
de liberdade e da autoconfiança, a pessoa torna-se capaz de superar 



seus próprios problemas, enquanto segue configurando seu caminho 
de transformação psíquica e material. 

 

Os desafios que o homem enfrenta para atingir a individuação são dissolvidos no  

contato com a livre expressão uma vez que estas fazem emergir símbolos 

reveladores, colocando o inconsciente em contato com o consciente e trazendo à luz o 

que se encontra no mais profundo do ser. Na Arteterapia: 

 

As atividades artísticas utilizadas, configurarão uma produção 
simbólica, concretizada, em inúmeras possibilidaes plásticas, 
diversas formas, cores, volumes, etc. Esta materialidade permite o 
confronto e gradualmente a atribuição de significados às informações 
provenientes de níveis muito profundos da psique, que pouco a pouco 
serão apreendidos pela consciência. (PHILIPPINI, 2008, p. 13) 

 

Para Jung Psique é “Totalidade de todos os processos psíquicos conscientes e 

inconscientes”. Jung, Tipos psicológicos,§797. (apud. GRINBERG, 2003, p. 230). No 

consciente desenrolam-se as relações entre os conteúdos psíquicos e o ego – centro 

do consciente. Para qualquer conteúdo psíquico tornar-se consciente, terá, 

necessariamente, de se relacionar com o ego.  

 

 

 

2.1. BREVE HISTÓRICO 

 

A Arteterapia surgiu pós segunda guerra mundial na Inglaterra como iniciativa de 

vários profissionais das áreas de Ciências Sociais, Psicologia, Arte e Pedagogia, com 

o intuito de resgatar os indivíduos traumatizados pela guerra, mutilados física e 

emocionalmente.  

 

De acordo com as pesquisas podemos obsevar que de 1876 a 1913 a arte esteve 

presente nos trabalhos de psiquiatras, nos quais as pinturas de pacientes foram 



analisadas e estudos foram realizados comparando tabalhos de pacientes mentais 

com os trabalhos de grandes artistas. Outro lugar de destaque ocupado pela arte foi o 

uso dos trabalhos realizados pelos pacientes na classificação das doenças. 

Em 1888, Lombroso, advogado criminalista, fez análises 
psicopatológicas dos desenhos de doentes mentais para classificar 
doenças.(...) Lombroso não rejeitou a ideia  e o interesse pelo campo 
de estudo, continuando a acreditar no valor diagnóstico de sua 
aplicação. (ANDRADE, 2000, p.49) 

Freud fez observações mostrando que o artista pode simbolizar concretamente o 

inconsciente na produção artística. Mas  Jung foi o primeiro a utilizar a expressão 

artística em consultório, conforme afirma Souza (2010, p.1): 

a simbolização do inconsciente individual e coletivo ocorre na arte. 
Na década de 20 recorreu à linguagem expressiva como forma de 
tratamento e, para tanto pedia clientes que fizessem desenhos 
livres, imagens e sentimentos, de sonhos, de situações 
conflituaosas e outras. Priorizava a expressão artística e a verbal 
como componentes de cura. 

Jung afirma que o inconsciente apresenta duas camadas: o inconsciente pessoal e 

inconsciente coletivo.  

A camada mais superficial do inconsciente se constitui de lembranças 
perdidas ou reprimidas, de lembranças dolorosas e de percepções 
sensoriais que não ultrapassaram o limiar da consciência por falta de 
energia psíquica, sendo denominada inconsciente pessoal(O.C., 
vol.VII/1). ... No entanto, o inconsciente pessoal e a consciência 
“brotam” do inconsciente coletivo, a camada mais profunda da psique, 
onde estão contidas todas as predisposições do vir a ser humano, na 
forma de arquétipos. (SANTOS, 2008, p. 39). 

 

Arquétipos estão presentes nos mitos e na literatura universal. “É uma das 

manifestações da energia psíquica que se torna visível por meio de uma imagem 

arquetípica ou se evidencia nos comportamentos externos, principalmente os que 

expressam as experiências mais básicas e universais da humanidade..” (GRINBERG, 

2003, p. 222).  

Arquétipo é uma espécie de aptidão para reproduzir constantemente 
as mesmas idéias míticas; logo, é possível supor que os arquétipos 
sejam as impressões gravadas pela repetição de reações subjetivas. 
Ainda ressalta que os arquétipos são determinados apenas quanto à 
forma e não quanto ao conteúdo, é um elemento vazio e formal em si, 



isto é uma possibilidade dada a priori da sua apresentação. JUNG 
(apud SANTOS (org.), 2008, p. 43) 

Outros grandes psiquiatras que contribuíram para a fundamentação da Arteterapia 

foram Osório César, que em 1923 trabalhou com a arte no hospital Juqueri (Franco da 

Rocha – SP) e Nise da Silveira, que em 1946 no Centro Psiquiátrico D. Pedro II 

analisou sob a ótica junguiana as imagens produzidas por pacientes. Os estudos 

desses pioneiros se  traduzem num grande legado para a Arteterapia. 

A Arteterapia transcendeu os estudos psiquiátricos, sendo inserida em diversos 

campos de trabalho fazendo atendimento em grupo e individual. A arteterapia acolhe 

então, casais, famílias, crianças, adolescentes e adultos em instituições públicas e 

privadas, em setores de saúde, educação, empresas e também em consultórios. À luz 

da Psicanálise a Arteterapia também chegou ao consultório com Margaret Naumburg, 

um trabalho que foi denominado “Arteterapia de orientação dinâmica”. 

Margaret Naumburg foi a primeira a sistematizar a arteterapia, em 
1941. Reconhece e coloca em prática a própria observação de Freud, 
em “Novas Lições Introdutórias de Psicanálise”...Em princípio o 
conteúdo objetivado pelo trabalho expressivo serviria como um 
espelho o qual reflete informações e pode estabelecer um diálogo 
entre consciente e inconsciente. Seu trabalho é denominado em arte 
terapia de orientação dinâmica.  ANDRADE,( 2000, p. 52) 

Edith Kramer, outra pioneira, em seu trabalho  seguindo a psicanálise freudiana e 

entendendo a grande importância do processo em detrimento ao produto final. Ela 

considera fundamental a observação do comportamento. 

Edith kramer (...). passou a observar o comportamento além do 
produto final, não levando tanto em consideração o trabalho de arte, o 
produto feito, mas dando prioridade para o processo de fazer arte 
sem a necessidade de verbalização. ANDRADE, (2000 p.53) 

No Brasil a Arteterapia, tem início por volta da década de 1960, com a vinda de Hanna 

Kwiatkowska. Neste mesmo período Maria Margarida de Carvalho, graduada em 

filosofia e  professora de psicologia da Universidade de São Paulo (USP), passa a 

desenvolver trabalhos nesta área. Entretanto, foi a partir do curso de extensão 

ministrado por Hanna Kwiatkowska sobre o trabalho de Arteterapia com famílias  que 

fez a junção psicologia e arte e  inicia seu trabalho em consultório. 

 Em 1968 Maria Margarida começa a ministrar cursos breves em instituições e no 

próprio consultório. Doze anos depois ela implanta o primeiro curso de Arteterapia em 



São Paulo, e a partir daí desenvolve um trabalho na penitenciária, outro com pacientes 

ambulatoriais e coordena o livro “A Arte Cura?” que se tornou um veículo condutor da 

Arteterapia, colocando-na como centro de grandes discusões e construções teóricas 

em várias abordagens e diferentes instrumentais. Para Andrade (2000, p. 62)   

Essa psicóloga introduz no Brasil, além de interesses e estudos e 
cursos em Arteterapia, revoluciona todo campo de atuação em 
Orientação Profissional e, também todo um trabalho em Psico-
oncologia. Coordena, supervisiona, promove cursos, trabalhos e 
livros nessas áreas. 

A partir deste momento a Arteterapia foi ganhando espaço em vários estados do país, 

chegando ao Espírito Santo no ano de 2001, conforme relata a professora mestra e 

precursora estatal  Glicia Manso Paganotto no site da Associação de Arteterapia do 

Espírito Santo ( AARTES): 2011. 

No Espírito Santo, a Arteterapia chegou oficialmente à Comunidade 
acadêmica e à sociedade com a realização de Workshops em 2001, 
2002 e 2003 na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e 
finalmente com a realização em setembro de 2004 do 6º Congresso 
Brasileiro de Arteterapia, também na UFES, com expressiva 
participação tanto de brasileiros como participantes de outras 
nacionalidades. No Espírito Santo a primeira turma de pós-graduação 
implantada na UFES, finalizou o curso em abril de 2007. 

Hoje no estado do Espírito Santo o Instituto Fênix de Ensino e Pesquisas oferece o 

curso de Pós-Graduação em Arteterapia possibilitando que o processo arteterapêutico 

possa chegar aos diversos setores, educação, saúde, empresas, consultórios,  através 

do fazer de novos profissionais que vão se colocando nesses espaços de atuação e 

fazendo a diferença pelo poder transformador presente na Arteterapia. 

 

 

2.2. O PROCESSO DE FORMAÇÃO EM ARTETERAPIA 

 

O curso de pós-graduação em Arteterapia tem seus parâmetros curriculares mínimos, 

que devem vigorar em todo território nacional, deliberados pelo conse 

lho diretor da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT).  



 

A UBAAT visando assegurar a qualidade da prática de ensino da Arteterapia tem 

como objetivo definir parâmetros curriculares mínimos e comuns para o curso de 

Arteterapia no Brasil, conforme os descreve Glicia Manso Paganotto no site da 

Associação de Arteterapia do Espírito Santo (AARTES). 2011. 

 

... estabelecer critérios para qualificação de docentes e supervisores 
em cursos de Arteterapia no Brasil; estabelecer critérios nacionais 
para o reconhecimento e credenciamento de arteterapeutas e cursos 
de arteterapia; lutar pelo reconhecimento legal de Arteterapia; (...) 
estabelecer vínculos de parceria com associações congêneres em 
outros países; defender em âmbito nacional a identidade e interesses 
dos arteterapeutas afiliados às associações que a integram; propiciar 
intercâmbio sobre a teoria e prática da Arteterapia entre os diferentes 
estados brasileiros; auxiliar a organização de eventos de Arteterapia 
em nível regional, nacional e internacional; organizar e difundir 
bancos de dados; (...) fomentar o intercâmbio de projetos, 
publicações e pesquisas com entidades congêneres representativas 
da Arteterapia em outros países. 

 

Toda profissão tem sua gênese num conjunto de necessidades que passam a ter certo 

grau de reconhecimento. Foi assim com a Arteterapia, em especial por suas 

particularidades.      

... a Arteterapia encontra-se num ponto de interseção em que se 
reúnem conhecimentos das artes, da saúde e da educação. Este 
processo terapêutico, segundo classificação da Organização Mundial 
da Saúde, está na categoria de técnicas complementares de saúde, 
pressupondo-se tratar-se de um campo paralelo e próximo, com um 
saber específico constituir-se em produtividade alternativa 
terapêutica, inscrita no conjunto de práticas holísticas e 
transdisciplinares, que auxilia na configuração das tão necessárias 
novas visões para um novo milênio. (PHILIPPINI, 2008, p.33) 

 

 

2.2.1 O Arteterapeuta 

 



“Ser terapeuta” exige que o profissional tenha plena capacidade de sentir-se 

pertencente à história humana e, ao legitimar a própria existência, não negar a 

existência do outro. É um convite a uma integridade crescente como seres humanos 

que se encontram presentes em uma viagem de ampliação das possibilidades do 

viver. Um convite para um encontro humano em um espaço de reflexões que 

mobilizem a criatividade.    

 

Todo fazer do arteterapeuta deve estar comprometido com questões que perpassam 

pela ética do trabalho terapêutico. Jung (apud. Philippini 2008, p. 30) afirma que 

“ninguém pode levar ninguém além do lugar onde conseguiu chegar, e para isto 

ressalta a importância da análise didática”. Que se concretiza a partir do debruçar 

sobre o modelo teórico norteador de sua prática e de um compromisso constante com 

o autoconhecimento e seu processo terapêutico, atento para desvelar-se colocando 

apto a entregar-se ao trabalho terapêutico. 

    

Além de ser depositário dos conhecimentos teórico/prático advindos da formação, o 

arteterapeuta é aquele que acredita na vida, no homem, nas possibilidades de 

transformação e no que a Arteterapia pode contribuir, oportunizar e promover no 

indivíduo como um todo. Os resultados do processo estão diretamente vinculados na 

forma como se coloca, no seu estar presente e comprometido com suas ações e com 

seu cliente. Segundo Finimundi (2008, p.44): 

 

O vínculo de confiança e empatia é fundamental para que o 
indivíduo sinta-se seguro e capaz de comunicar mediante 
imagens as suas tristezas, dúvidas e ansiedades, muitas vezes 
silenciadas pelos limites verbais e a repressão de seus 
pensamentos. 

 

 A capacidade de concentração durante todo o processo criativo é fundamental no 

fazer do terapeuta. O arteterapeuta deve ter uma escuta e um olhar sensível que 

permita tomar decisões junto ao inesperado e perceber as emoções e reações que 

surgem a partir da consigna. 

  



O arteterapeuta, que exerce sua função por intermédio de meios 
indiretos e por isso mesmo eficazes, vai colhendo durante o processo 
uma imagem, um sonho, uma lembrança, um gesto, um tom de voz, 
um sorriso, uma lágrima e, desta forma, segue compondo e 
recompondo a história de seu analisando e seu processo. Este 
processo evidencia o trabalho com o inesperado, com aquilo que se 
apresenta, com o que se tem à mão, com um adaptar-se às 
circunstâncias. (PHILIPPINI, 2009, p. 32) 

 

  

O arteterapeuta no seu fazer tem como público alvo pessoas de todas as idades, 

podendo atuar em instituições de saúde, educação, setor privado e no seu próprio 

consultório fazendo atendimento individual ou de grupo. É essencial que o 

arteterapeuta deva fazer parte de uma equipe multidisciplinar.  

 

Ao ocupar esse lugar o arteterapeuta deve estar sempre preocupado em ouvir as 

vozes internas e, em seu caminho ampliar seus recursos como ser humano 

caminhando no seu processo de individuação. Nesta ótica a atuação terapêutica exige 

um cuidar-se para se tornar verdadeiramente um cuidador. Philippini (2008, p. 30) 

elucida afirmando que: “... deste ponto de vista, é inaceitável que um arteterapeuta, ou 

qualquer outro terapeuta, aventure-se ao trabalho terapêutico sem o essencial suporte 

de sua própria terapia individual ou grupal”.  

 

 

2.3. APORTES TEÓRICOS  

 

2.3.1. Gestalt-Terapia 

  

 

“A Gestalt-terapia é uma abordagem em psicoterapia, nascida da inter-relação de 

várias escolas filosóficas e teóricas, a partir da organização específica de seu criador, 

Frederick Perls”. KIYAN, (2009, p. 43). 



 

Para trilharmos o caminho em busca do conhecimento em Gestalt-terapia é necessária 

uma reflexão inicial sobre um conceito de homeostase, sendo que a partir dele se 

fundamentam todos os outros. Segundo Perls (apud. Kiyan 2009, p. 49): 

 

... todos os comportamentos são governados pelo processo que os 
cientistas chamam de homeostase e que os leigos chamam de 
adaptação. O processo homeostático é aquele pelo qual o organismo 
mantém seu equilíbrio, e conseqüentemente sua saúde sob 
condições diversas. A homeostase é, portanto, o processo através do 
qual o organismo satisfaz suas necessidades. Uma vez que suas 
necessidades são muitas e cada necessidade perturba o equilíbrio, o 
processo homeostático perdura o tempo todo (...) Desta forma, 
poderíamos chamá-lo de processo de auto-regulação, o processo 
pelo qual o organismo interage com seu meio... 

 

Esse é um conceito que subjaz aos outros pressupostos da teoria gestáltica como: 

aqui e agora, contato, awareness e totalidade. Juliano (apud. D’ARCRI, LIMA e 

ORGLER, 2007, p.16) escreve que “Para Perls, a tarefa central da terapia não é fazer 

os pacientes aceitarem interpretações arcaicas de sua história passada, e sim ajudá-

las a se tornar vivas para uma experiência imediata no momento presente”. 

O presente contém a aprendizagem, os recursos e impasses adquiridos no passado e 

os projetos para o futuro. É o aqui e agora. 

 

Nada existe a não ser o aqui e o agora. O agora é o presente, é o 
fenômeno, é o que você percebe, é o momento no qual você carrega 
consigo as suas assim chamadas memórias e as suas assim 
chamadas antecipações. Seja lembrando ou antecipando você o faz 
agora. O passado não é mais. O futuro ainda não é. Quando eu digo 
“eu fui”, não é agora, é o passado. Quando eu digo “eu quero” é o 
futuro, ainda não é. (PERLS, 1977, p. 65). 

 

Acreditamos que viver no aqui e agora com total liberdade de escolha ainda que em 

situações adversas seja uma possibilidade. Assim o ser humano tem a capacidade de 

assumir as responsabilidades de suas escolhas, suas crenças e seus atos 

conscientizando-se de suas escolhas. Segundo Kiyan (2009, p. 32): “O termo 

“conscientizar-se”, refere-se à possibilidade de um processo de integração no qual, 



desejos e capacidades, podem ser potencializados através de um processo de 

apreensão do qual cada um é e do que deseja”.  

 

A qualidade do contato consigo mesmo, com o outro e com tudo que está presente no 

meio se torna um fator preponderante para aguçar a consciência.  

 

O contato inclui a experiência consciente do aqui e agora, envolve 
uma sensação clara de estar em, de estar com, de estar para e criar 
algo diferente do sujeito e do objeto (pessoa ou coisa) com a qual 
está em relação. SILVEIRA (apud. D’ACRI, LIMA e ORGLER, 
2007, p.60)   

 

A Gestalt-terapia consiste em ajudar o indivíduo a favorecer o contato consigo mesmo 

e com o que o rodeia para que ele possa alcançar seus objetivos fazendo sempre as 

melhores escolhas. Para que haja plena qualidade no contato, é necessário que se 

desenvolva awareness. Para Yontef (apud. D'acri, Lima e Orgler (2007, p.33):  

 

... awareness é uma forma de experienciar; é o processo de estar em 
contato vigilante com o evento mais importante do campo 
individual/ambiente, com total apoio sensório motor, emocional, 
cognitivo e energético.  

 

Refletindo sobre os aportes da Gestalt-terapia entendemos que estamos organizados 

em totalidade, sistemas inter-relacionados, “todo e partes” se mantendo integrados. 

Souza (1985, p. 62) ressalta dois aspectos: “o todo constituído de partes que se 

relacionam entre si, de forma que uma não pode existir sem a outra e, a integridade 

das partes, como condição essencial ao bom funcionamento do sistema”. Ainda sobre 

o “todo e as partes”, MORA (apud. D’acri, Lima e Orgler 2007, p.169) afirma que: 

 

... um conjunto de conteúdos que estão envolvidos numa 
fundamentação unitária e sem auxilio de outros conteúdos. Os 
conteúdos são semelhantes conjuntos chamam-se partes. Os termos 
de fundamentação unitária significam que todo o conteúdo está, por 
fundamentação, em conexão direta ou indireta com qualquer outro 
conteúdo. 



 

Com o olhar voltado para o caminho do conhecimento o conceito “figura e fundo” 

passa a fazer parte dessa reflexão.  

 

... toda vez que nossa atenção se volta para algo – busca uma figura 
– essa busca sempre se realizará sobre um fundo. O fundo é na 
verdade para onde olhamos, para onde direcionamos nossa busca 
pelo que precisamos. Em última análise, “fundo” é tudo, o que nos 
cerca, nós próprios, nossa história... Enfim tudo o que possa servir 
como contexto para o surgimento de algo. (RODRIGUES, 2000 p. 
112) 

 

Figura e fundo se entrelaçando e sendo determinante na construção da história 

humana. 

O significado da figura é sempre dado pela relação contextual com o 
fundo. Para Perls, a vida saudável propriamente dita é a expressão 
da fluidez no processo de formação figura/fundo, no qual as 
necessidades dominantes do organismo são satisfeitas. (D’ACRI, 
LIMA e ORGLER, 2007, p. 113) 

 

2.3.2. Psicologia Analítica 

 

Carl Gustav Jung deu ao seu conjunto de teorias o nome de Psicologia Analítica que 

adota uma perspectiva energética da psique humana e que é a base de seu 

entendimento da dinâmica psíquica.  

 

Para Jung, a psique é uma totalidade dinâmica, que 
compreende a relação dialética entre consciência (cujo centro é 
o ego ou “eu”) e inconsciente (cujo centro e também meta de 
desenvolvimento é o que se denominou “self” ou “si mesmo”). 
O inconsciente é definido como um órgão psíquico que se 
manifesta na vida humana através de imagens simbólicas, seja 
na dinâmica saudável ou naquela patológica de um indivíduo. 
(BLAUTH E WOSIACK (org.), 2007, p. 11) 

 



É na perfeita interação entre consciente e o inconsciente que se encontra vinculado à 

individuação, com sua ênfase na autonomia e responsabilidade do indivíduo frente à 

vida.  

 

A individuação não é algo que ocorre passivamente. Exige a 
colaboração ativa do ego consciente, que deve buscá-la e conquistá-
la com empenho, engajamento, paciência e coragem. É preciso 
sermos capazes de sacrificar e fazer morrer aquilo que já não serve 
mais, para continuarmos vivos e inteiros, para não corrermos o risco 
de nos tornarmos “mortos-vivos”. (...) a individuação ou realização do 
Si-Mesmo é um conceito permeado de significados morais e éticos. 
(GRINBERG, 2003, p. 177) 

 

Na individuação está o pilar de sustentação para as aspirações humanas, um 

processo em que o indivíduo se apropria do que realmente é em sua caminhada pela 

vida, tendo como objetivo a realização da totalidade individual e inevitavelmente tendo 

claro o seu modo de ser e o sentido de sua existência, não mais de forma 

inconsciente. 

A partir de Jung, o inconsciente é, além de uma dimensão psíquica, o 
estado em que nos encontrávamos a respeito de nossa própria 
natureza e razão de ser, isto é, inconscientes quanto ao nosso modo 
de ser. A partir da Psicologia Analítica, a história, o sentido da 
existência, a busca pelo cultivo da alma deram singularidade ao 
homem. Jung chama esse processo de individuação. SANTOS, 
(2008, p. 22). 

 

O processo de individuação propicia o autoconhecimento possibilitando que sejam 

eliminadas as projeções que eram lançadas ao mundo externo e a retirada das 

máscaras. Um processo que não é simples nem tão pouco acontece de forma linear, 

exige um ego forte que suporte mudanças.  

 

O processo acontece como se o ego não tivesse sido produzido pela 
natureza para seguir ilimitadamente os seus próprios impulsos 
arbitrários, e sim para ajudar a realizar verdadeiramente a totalidade 
da psique. É o ego que ilumina o sistema inteiro, permitindo que 
ganhe consciência e, portanto, que se torna realizado. FRANZ, 
(apud. Jung, 2008, p. 213). 

 



A individuação é um processo que acompanha a existência envolvendo o que sempre 

estará intrínseco no ser, o constante confronto da consciência com conteúdos 

inconscientes e com o social. 

 

Para Jung, individuação significa tornar-se um ser único, homogêneo, 
singular, mas ainda assim em relação criativa com as outras pessoas. 
A individuação é um fim em si, um processo de toda a vida. (...) 
Segundo Jung, o processo de individuação não é uma exigência 
biológica, mas sim psicológica. (BOECHAT, 2007, p. 49) 

 

Estar no caminho da individuação é estar em contato com os conteúdos simbólicos 

que se apresentam. 

 

Jung vê nos símbolos uma função de mediação, uma tentativa de 
mudar a atitude consciente e levar ao caminho da individuação. A 
psicologia analítica fala de funções auto-reguladoras na psique. Estas 
funções auto-reguladoras ou compensatórias funcionam como uma 
ligação entre o consciente e inconsciente. O símbolo faz esta ligação. 
(BOECHAT, 2007, p. 55).  

 

  

A palavra símbolo etimologicamente significa “aquilo que une”. Grinberg (2003, p.104) 

afirma que os símbolos exercem:  

 

... o papel de estruturar a consciência e ligá-la ao inconsciente, nós 
os encontramos não só nos sonhos, mas também em nossos 
relacionamentos, ideais, emoções, sentimentos, em nosso corpo, no 
contato com a natureza e nos rituais.  

 

Os símbolos estão sempre presentes. Para Jung (Vol, XVIII /1 p.143) “O símbolo não é 

nem concreto, nem abstrato, nem racional, nem irracional, nem real, nem irreal. É 

sempre as duas coisas” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. FALANDO DE TERAPIA FAMILIAR 

 

 

A Terapia Familiar teve seu início nos anos 40 com uma maior expressão nos Estados 

Unidos e em alguns países da Europa. Teve seus primeiros fundamentos no 

atendimento realizado por Freud em 1909 este tratou um jovem cliente de nome Hans 

lidando com ele através do pai. Conforme Hintz (apud. OSÓRIO, 2009, p.91) “O 

processo terapêutico ocorreu através do pai do menino, criando mudanças 

significativas na dinâmica da família.”  

 

Uma contribuição fundamental para terapia familiar foram os trabalhos com família 

realizados pelos assistentes sociais no início do século XX.  De acordo com Beels, 

apud Hintz (apud. OSÓRIO, 2009, p.92): “... foi fundamental o trabalho de Mary 

Richmond, assistente social, que, em 1917, com seu texto Social Diagnoses indicou 

tratamento para todo o grupo familiar, inovando o olhar terapêutico para a família”. 

 

A terapia familiar só se desenvolveu como tal após a Segunda Guerra. Tendo sido na 

década de 50 do século passado que foram realizados os tratamentos de 

esquizofrênicos e suas respectivas famílias. 

 



No Brasil um movimento importante que proporcionou o interesse pela terapia familiar 

aconteceu em 1970. Cuidar do grupo familiar levou à criação de centros de orientação. 

O Centro de Orientação Juvenil, que em 1946 pertencia ao Departamento Nacional da 

Criança do Ministério da Saúde, foi a experiência pioneira.  “Assim há seis décadas já 

existia a preocupação de incluir o grupo familiar no processo de mudança e 

desenvolver abordagens que fossem adequadas à nossa cultura” HINTZ (apud. 

OSÓRIO, 2009, p.96). Incluir pensando o indivíduo não como um ser isolado, mas 

como parte de um sistema com o qual se relaciona ou seja ver a família como um 

todo. 

 

A teoria sistêmica tal como aplicada à família mantém, por exemplo, 
que a família como um todo se comporta diferentemente da soma dos 
seus membros individuais. A teoria também descreve algumas leis 
que governam o processamento e a estocagem de informações: a 
adaptabilidade, e a capacidade de auto-organização e o 
desenvolvimento de estratégias para o comportamento do sistema. 
Se ocorrer qualquer alteração em algum elemento de um sistema, 
todo o sistema será alterado. O comportamento de uma pessoa 
dentro de uma família é, portanto, dependente do comportamento dos 
outros membros. Sendo assim, o que causa modificação em um 
membro modificará a família como um todo. (BOECHAT, 2007, 
p.66).  

   

Neste universo se deparam com termos de fundamental importância para um olhar 

sistêmico em todo o processo terapêutico. O primeiro a ser destacado é exatamente: 

Sistêmico. Pode-se dizer que o termo se refere ao que é relativo a uma visão ampliada 

de uma realidade; uma visão abarcante, macroscópica, que permite ver de uma só 

vez, as diversas partes de um conjunto. Há ainda o termo Sistema, que é um conjunto 

de elementos interconectados de modo a formar um todo organizado. É um conjunto 

integrado pelas partes de um todo e as relações entre elas. Um terceiro termo, 

Indivíduo, é o conjunto formado pelas partes que compõem um ser humano e sua 

funcionalidade através da integração entre estas partes. E por último o termo Família, 

que é entendida como um conjunto formado por indivíduos que a compõem, pelos 

subsistemas que se estabelecem na hierarquia familiar e as interações que estas 

partes estabelecem entre si e com o contexto em que convivem. 

 

 



3.1. PANORAMA DA FAMÍLIA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

O processo de mudança que vem surgindo em torno da família contemporânea 

demonstra que a família patriarcal deixa de ser vista como a única forma de 

organização familiar. “Na verdade, família é uma construção sócio-cultural que se 

transforma, agregando elementos novos, que se libera de outros e que altera no 

tempo e no espaço os seus modelos e atitudes.” (CABRAL, et al. 2002, p.6).   

 

A conceituação de família atualmente é realizada em função dos membros que 

compõe, além do modelo patriarcal é possível constatar o surgimento de novas 

configurações familiares como: união livre; monoparentais; reconstituídas; 

homossexuais e adotivas, famílias ligadas pela afetividade valorizando solidariedade e 

felicidade dos seus membros.   

  

Entende-se que a família é um espaço privilegiado de convivência, onde a pessoa 

recebe um nome e se desenvolve; é ela que propicia os aportes afetivos e de bem-

estar dos seus componentes. É a partir da sua organização e de como seus membros 

interagem que serão determinados seus sentimentos, conflitos e relacionamentos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. NATUREZA DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa caracteriza-se quanto a sua natureza como sendo Básica. “Tem por 

objetivo gerar novos conhecimentos, úteis para o avanço da ciência sem aplicação 

prática prevista.” (CRUZ, 2009, p. 6) 

 



Quanto à forma de abordagem trata-se de uma pesquisa qualitativa com o olhar 

voltado para aspectos impossíveis de serem quantificados, o objeto da pesquisa trás 

em seu bojo questões ligadas à valores, crenças e atitudes. Cruz (2009, p. 7) 

 

Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, misto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzida em números. A 
interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de 
métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 
para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É 
descritiva. Os pesquisadores tendem analisar seus dados 
indutivamente. O processo e seu significado são focos principais de 
abordagem. 

 

Os procedimentos técnicos vêm determinar a pesquisa como um estudo de caso. 

“Envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento.” (CRUZ, 2009, p. 8). 

 

Esta pesquisa está pautada no estudo de caso e teve como objeto de estudo a família 

Silva. Foi necessário tomar certos cuidados em todo o processo em função de suas 

especificidades, um grupo familiar que após passar pelo processo de separação 

constitui um novo modelo familiar; um processo terapêutico que iniciou a partir de um 

movimento sistêmico deflagrado pela terapia individual de um dos membros da 

mesma. 

 

4.2. SUJEITO DA PESQUISA 

 

Vale ressaltar que todos os nomes usados neste estudo de caso são fictícios. A família 

é composta de quatro membros a mãe Sra. Marta que veio para Vitória três dias após 

seu casamento, no ano em que iniciou o curso superior na Universidade Federal do 

Espírito Santo. O pai Sr. Carlos, que veio para o Espírito Santo após ser aprovado no 

vestibular da mesma Universidade. E duas filhas, Lúcia 21 anos, universitária, natural 



de Vitória e Cláudia, 17 anos também natural de Vitória já no processo preparatório 

para o vestibular.  

 

4.3. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa se deu em um período de sete meses. Todas as sessões aconteceram no 

consultório da pesquisadora em dias alternados para atendimento individual e do 

grupo familiar, tal estratégia se fez necessária em resposta ao modelo familiar 

apresentado. No contrato terapêutico ficou definida toda dinâmica de atendimento com 

sessões semanais com uma hora de duração. 

 

Em todas as sessões utilizamos a linguagem verbal, imagética (pintura, desenho, 

colagem) e a montagem. Durante a utilização dos recursos artísticos a música foi um 

instrumento fundamental não apenas para a sensibilização como durante o processo 

de materialização e a tomada de consciência quando em todas as sensações, conflitos 

e sentimentos eram trazidos para o aqui e agora. 

 

A cada atendimento dedicávamos o primeiro momento à expressão verbal, quando 

o/os clientes traziam os acontecimentos da semana e as sensações em relação ao 

encontro anterior. Em um segundo momento eram propostas e desenvolvidas 

atividades adequadas ao momento da caminhada do cliente/família. Após a 

sensibilização os recursos expressivos eram apresentados e em seqüência à 

materialização, um cuidar especial frente às emoções e o significado.    

Com o olhar voltado para a sistematização da pesquisa todos os resultados, ao final 

de cada sessão foram registrados com fotografias e anotações sendo utilizados 

posteriormente na análise da pesquisa. 

 

O processo terapêutico, denominado como “Caso Família Silva” se deu em duas 

etapas. Na primeira recebemos a mãe que foi acompanhada por várias sessões. Os 

resultados circularam de forma sistêmica tendo como conseqüência a presença do ex-



marido e das duas filhas no consultório, possibilitando assim o início da segunda 

etapa. 

 

4.4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise se deu ao longo do processo através da discrição dos dados possibilitando o 

direcionamento para os próximos passos do trabalho bem como a definição das 

técnicas expressivas a serem utilizadas. Todo trabalho desenvolvido será apresentado 

nos próximos tópicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. OBJETIVO GERAL 

 

Acompanhar uma família em que os pais se encontram com dificuldades de 

relacionamento com as filhas após a separação conjugal, através do processo 

arteterapêutico. 

 

 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Demonstrar a contribuição da Arteterapia no trabalho com família após a separação 

conjugal. 

 

Conhecer as dificuldades enfrentadas e a estrutura da família. 

 

Possibilitar através da Arteterapia um olhar o outro e olhar-se frente ao novo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR COM ARTETERAPIA 

 

6.1. O CONTRATO INICIAL 

 

Quando o cliente/família chega ao consultório é necessário que se faça um contrato 

verbal, sobre todos os aspectos que são indispensáveis para a estruturação do 

trabalho. Esse contrato terapêutico representa, também, a implicação de cada um para 

que sejam atingidas as mudanças desejadas. 

 

Todo este cuidado foi dispensado à família acompanhada seguido dos acordos quanto 

às datas, horários, duração de cada sessão, as questões que perpassam pelo 

financeiro e principalmente foram feitos todos os esclarecimentos necessários quanto 

aos materiais que utilizaríamos. 

 

 

6.2. ARTETERAPIA POSSIBILITANDO MUDANÇAS 

 



A Sra. Marta Silva chegou ao consultório onde eram feitos os atendimentos em 

Terapia Familiar buscando a Arteterapia por ter conhecimento da caminhada em que a 

terapeuta se encontrava rumo à formação em Arteterapia que para ela era algo novo. 

Tinha esperança que este seria o caminho que abririam as portas para que pudesse 

seguir em frente sem as dores das perdas que carregava ao longo de sua história. 

Buscava forças para dar continuidade a sua caminhada após a separação conjugal 

podendo ir ao encontro de novas realizações.  

 

Marta foi informada de que estaria se colocando sob os cuidados de uma 

arteterapeuta em formação e que o processo de supervisão seria desempenhado por 

uma profissional que faz parte da história da Arteterapia no estado com longa 

caminhada profissional. Uma realidade que não causou nenhum tipo de 

constrangimento. Foi possível perceber o entusiasmo e a ansiedade de Marta frente 

ao novo. 

 

Ao iniciar o processo, foi possível perceber o grau de confiança que havia se 

estabelecido entre a cliente e a arteterapeuta em formação, quando a primeira sugeriu 

que seu processo terapêutico, que agora se iniciava, passasse a fazer parte do projeto 

monográfico da terapeuta em formação. Em acordo com a supervisora, a proposta foi 

aceita em seguida foram fornecidos os esclarecimentos necessários para que todo o 

processo e construção da pesquisa se desse de forma ética.  

 

A escuta inicial foi de suma importância para conhecer as expectativas, as dificuldades 

apresentadas e perceber a complexidade que permeia o atendimento em Arteterapia. 

 

A escuta em arteterapia passa, necessariamente, pela atenção do 
terapeuta à sua própria sensibilidade, pela observação criteriosa de 
suas próprias reações - e não somente as do paciente – pela 
consciência da complexidade e unicidade do ser humano, pela 
necessidade de manter-se aberto às muitas possibilidades que essa 
complexidade traz e pela paciente e melhor forma de ajudar de ajudar 
a eliminar barreiras que inibem a capacidade criativa de cada 
indivíduo e suas formas de expressão. (BLAUTH (org.), 2006, 
p.145)  

 



Marta, uma mulher de quarenta e oito anos nascida na cidade de São Paulo onde 

residiu até os vinte e um anos quando se casou com Claudio. O casamento foi uma 

condição imposta pelos pais de Marta para que pudesse vir para Vitória estudar, ela 

estava aprovada no vestibular na Universidade Federal do Espírito Santo e o 

namorado se graduava na mesma Instituição. Palavras de Marta: “Sem vestido de 

noiva, sem lua de mel, estava casada e morando em Vitória, muitos altos e baixos, às 

vezes forte, às vezes fraca.” O casamento de Marta e Claudio durou vinte e um anos, 

desta relação nasceram duas meninas, Lúcia e Cláudia, que após a separação ficaram 

morando com a mãe. 

 

As sessões seguintes foram direcionadas para a história de Marta, sua origem e 

trajetória. A ferramenta utilizada foi o genograma, que é uma representação gráfica 

multigeracional da família construída através de símbolos1. O genograma apresenta a 

estrutura básica da família permitindo conhecer a reunir informações acerca da família 

de origem, incluindo as relações e interações familiares. Com esse instrumento é 

possível revisar a história intergeracional e atual mostrando o funcionamento da 

família. 

 

O genograma é utilizado para o aprofundamento da estrutura e da 
dinâmica relacional da família, cujo trabalho trata minuciosamente do 
tipo e da qualidade de interações familiares e intergeracionais, com 
vistas ao seu conhecimento para mudança de padrões relacionais 
cristalizados. (MORÉ; 2008, p. 256).   

 

 

6.3. GENOGRAMA   

 

O genograma facilita a memorização dos nomes, dos padrões comportamentais e dos 

eventos que se repetem ao longo da história familiar. O genograma é um desenho da 

família que grava informações que permite uma gestalt dos padrões complexos da 

família.  

                                                           
1
 Os símbolos do genograma serão elucidados no tópico das figuras através de uma legenda. 



 

Esse instrumento auxilia na elaboração de hipóteses sistêmicas de intervenções e no 

esclarecimento de questões inconscientes. O genograma possibilita clarificar as 

características das relações seu funcionamento, sua estrutura a estabilidade e os 

desequilíbrios. 

 

 

          Figura 1- Genograma de Marta. 

 

O genograma foi construído em três etapas. Na primeira etapa Marta materializou seu 

núcleo familiar e as duas gerações que se antecederam, a paterna e a materna. 

  

Na segunda etapa foram sinalizados através de símbolo todos os membros da família 

das três gerações que já haviam falecido, em seguida Marta criou uma legenda com 

símbolos que seriam colocados no genograma deixando visível a causa dos óbitos. Na 

terceira sinalizo sua relação com os membros da família onde foram usadas linhas de 

formas específicas sempre trabalhando o grau de relacionamento e os conflitos que 

existiram ao longo de sua história . 

 



Os símbolos acionaram as lembranças trazendo à nível consciente todas as dores 

ligadas às perdas que Marta sofrera ao longo da vida. “O símbolo traz para a 

consciência que o contempla o sentido oculto de uma situação concreta, possibilitando 

inúmeras percepções até então desconhecidas, alcançando dimensões que o racional 

não pode atingir.” (MONTEIRO, 2009, p. 29). 

 

Marta ao observar fatos de sua história retratada no genograma percebeu o quanto 

influenciam suas atitudes em especial, segundo ela, ter sido entregue aos avós para 

que eles cuidassem. Ela é a segunda filha, o primeiro faleceu logo após o nascimento 

e a irmã caçula apresentou problemas neurológicos passando a exigir cuidados 

especiais. Os pais não conseguindo cuidar das duas filhas entregaram Marta aos 

cuidados dos avós materno, que moravam próximos. Marta então passou a morar com 

eles e a mãe pode dedicar-se à filha mais nova. 

 

Marta demonstrou em seus relatos o quanto sair da casa dos pais interferiu em sua 

vida adulta, muitas de suas atitudes como mulher e mãe aparecem carregadas de 

medo e insegurança apesar de todo carinho e dedicação que recebera dos avos.  

 

O próximo movimento no processo terapêutico teve o foco nas perdas que foram 

acessadas por Marta. Foi feito um convite para que através da livre expressão todos 

os sentimentos que afloraram durante a construção do genograma fossem 

depositados em um vaso em forma de pintura. “O vaso alquímico e o vaso hermético 

sempre significam o local em que se operam maravilhas: é o seio materno, o útero no 

qual se formam o novo nascimento”. (CHEVALIER, 2007, p. 931). A livre expressão 

dando voz aos sentimentos e angustias oportunizando libertar-se e re-significar para 

que possa reescrever sua história. 

 

Marta recebeu um vaso cerâmico como depositário de todas as lembranças, todas as 

mágoas e ressentimentos e teve todo material necessário para pintá-lo, em seguida ao 

som de uma música o vaso foi pintado primeiro foi aplicada uma base branca e em 

seguida vieram as outras cores. As tintas foram diluídas e as cores se misturaram o 

deslizar dos pincéis sobre o vaso permitiram que dores fossem se transformando em 

beleza. 



 

Na sessão seguinte com o vaso totalmente seco podendo ser tocado e admirado, ela 

falou sobre os sentimentos que surgiram durante o processo. Para ela o trabalho, 

inicialmente carregado de dor ao ser concluído trouxe alegria ao perceber a beleza do 

seu trabalho. Neste momento a terapeuta pediu que colocasse o vaso dentro de um 

saco de tecido que se encontrava sobre a mesa e com um bastão de madeira o 

destruísse, ela hesitou, mas em seguida realizou a atividade. 

Quebrar o vaso tem o significado de desprezo pelas mágoas e dores. Ao iniciar ficou 

visível a explosão das emoções não só na força colocada no bastão como na 

expressão facial. Marta, antes de quebrar admirou sua produção uma ambivalência de 

sentimentos “dor e alegria”, no vaso nas cores e no bastão ela pôde projetar a sua. 

 

Com todos os cacos sobre a mesa foi possível entender que todas as dores se 

tornaram conhecidas, foram depositadas em um recipiente e transformados em cacos 

não só as dores como as alegrias que a produção expressiva lhe trouxera. Re-

significar era necessário a partir de um novo olhar, de novas possibilidades.  

 

Em arteterapia, restauramos quando reestruturamos objetos 
quebrados, repintamos peças de madeira ou metal, fazemos 
consertos de costura, consertamos engrenagem. [...] Reformar é 
atribuir uma nova vida, um novo sopro a um objeto, uma obra de arte. 
Anseios, vontades e prazeres, perfeitamente escondidos e 
camuflados como conteúdos inconscientes, vêm à tona, 
transcendem, com o prazer de rejuvenescer velhos objetos, 
resgatando então sentimentos em desuso, revisitando emoções 
passadas e, principalmente, adaptando antigas percepções a novas 
situações. Muitas vezes, não é possível jogar fora o que se foi ou 
sentiu – o que se apresenta possível é uma arrumação nas gavetas, 
uma seleção de seus conteúdos, um descarte do que não serve mais 
e a busca de uma nova ordem para o que permaneceu. PHILIPPINI, 
(2009, p.29) 

 

 



 

                      Figura 2 – Reunindo os cacos 

 

Uma experiência ímpar quando ela foi pegando os cacos e, um a um, construindo um 

painel, os cacos se transformaram em um canteiro de flores. “a floração é o resultado 

de uma alquimia interior... A flor é idêntica ao Elixir da vida; a floração é o retorno ao 

centro, à unidade, ao estado primordial”. (CHEVALIER, 2007, p. 437). 

 

Ao terminar, Marta verbalizou que da mesma forma que consegui reunir esses cacos 

poderia recomeçar, deixar para traz o que não servia mais e ser feliz. A partir daquele 

momento teria algumas palavras que estariam direcionando sua vida. Em seguida 

pegou papel e caneta e iniciou uma lista que ao final continha as seguintes palavras: 

Deus; Mudança; Valorização; Construção; Emoção; Liberdade; Luz; Amor; Paz; 

Inteireza; Verdade; Alegria; Força; Superação; Equilíbrio; Aprendizado. 

 

Nesse momento, entendendo ser necessário promover a autoconsciência em busca 

de segurança e autonomia, deu-se continuidade ao processo arteterapêutico 

solicitando que Marta fechasse os olhos e buscasse a própria imagem como se 

olhasse em um espelho e em seguida, usando os materiais disponíveis materializasse 

a imagem.  



 

 

 

                              Figura 3. Imagem de si mesma. 

 

Ao confrontar a si mesma através da expressão da auto imagem Marta pode entrar em 

contato com uma variedade de emoções lembranças e cicatrizes. 

 

A imagem veio carregada de emoções, lembranças e cicatrizes que definem o 

momento de sua vida. As cicatrizes expressavam perdas, conforme Marta relata: 

“Minhas cicatrizes da infância são boas lembranças, a “dor” da peraltice, da “arte” de 

uma criança que brincou muito mesmo sem muito dinheiro e conforto. As cicatrizes da 

mulher mostram que foram-se as trompas, um ovário e nódulos da mama. Ainda me 

sinto dolorida, mas sabendo que posso vencer a dor.” 



 

Um novo movimento foi proposto para resgatar esta mulher e possibilitar o processo 

de individuação, Marta teria como tarefa durante o mês um trabalho de colagem  

retratando momentos de sua vida. O trabalho foi realizado em várias páginas do seu 

caderno de desenho onde usou materiais enriquecedores para processo. Ao 

apresentar falou: “Foi uma experiência maravilhosa retratar alguns momentos de 

minha vida, as lembranças me levaram à infância e me colocaram frente à idade 

adulta mostrando que minha jornada está apenas iniciando”.  

 

Essas páginas apresentam as emoções e descobertas bem como sinalizam a 

possibilidade de mudanças. A entrega, o desejo de re-conhecer-se e permitir-se está 

presenteem em todas as etapa do processo terapêutico.  Ser mãe de si mesma, um 

processo simbólico do renascimento, tras o arquétipo da Grande Mãe nos mais 

variados aspectos, quando surgem a lua, a mulher, o céu, o jardim, a árvore e o útero. 

As imagens surgem carregadas de símbolos significativos. 

 

Na figura renascimento, coração alado, balanço, árvore, feminino, gravidez, 

nascimento, caminhar, criança, oasis, nascimentoda filhas, explosão de felicidade, 

separação, futuro e vencedora, Marta usou as cores que apresentam aspectos 

psicológicos conforme (MARINI, 2007, p. 43-56). 

 

Vermelho ... produz a sensação de estar no aqui e agora, desperta a 
sensação de poder, consciência fésica, vontade e sensualidade... O 
laranja tem a energia e o interesse de penetrrar fundo nas cituações, 
dissecar seus componentes e depois integrá-los num todo, 
objetivando o equilíbrio, favorecendo assim atividades cooperativas. 
...  O Amarelo é um raio ental ... Estimula as faculdades psíquicas, 
introduzindo ao raciocínio lógico e à capacidade de racionalizar, 
facilitando o autocontrole. ... Verde, ... Permite a serenidade psíquica 
e equilibra os pensamentos ... Azul ... ajuda mudar padrões negativos 
de comportamento, pensamentos obsessivos e negativos, retirando 
também as tensões.  

  

 

 



 

                     Figura 4. Renascimento 

  

“A nuvem é o símbolo da metamorfose viva, não por causa de alguma de suas 

características, mas em virtude do seu próprio vir-a-ser.” (CHEVALIER, 2007, p. 648). 

 

“O fogo, na qualidade de elemento que queima e consome, é também símbolo de 

purificação e de regenerescência”. (CHEVALIER, 2007, p. 443). A flor como resltado 

da alquimia interior, aqui depositada em um vaso. 

  

 

 

                            Figura 5 – Coração alado. 



 

O coração é um órgão vital responsável pela circulação sanguínea. “O coração, órgão 

central do indivíduo, corresponde, de maneira muito geral, à noção de centro.” 

(CHEVALIER, 2007, p. 210) 

  

Um coração vermelho de asas azuis. “O azul é a cor do céu, do espírito; no plano 

psíquico, é a cor do pensamento. O vermelho é a cor do sangue, da paixão do 

sentimento.” (CHEVALIER, 2007, p. 87) 

 

Trouxe o coração simbolizando os sentimentos e as sensações em uma cor forte. 

Segundo Marta, “um coração sofrido que encontrou nas asas uma forma de voar rumo 

à transformação”. Marta desenha um coração com asas, aqui ela mostra o quanto já 

se encontra mais livre solta para lidar com seus sentimentos. 

 

 

 

                             Figura 6. O balanço 

 

Simbolicamente o cão é visto de forma complexa, ligado à morte por ter como função 

mítica “guia do homem na noite da morte, após ter sido seu companheiro no dia da 

vida.” (CHEVALIER, 2007, p. 176) ...O cão é considerado guardião e fiel. “Se um 



homem não tem irmãos, os cães são seus irmãos. O coração de um cão assemelha-

se ao coração de seu dono.” (CHEVALIER, 2007, p. 180)  

  

Ao permitir que as lembranças fossem ativadas ela encontrou o balanço construído 

pelo avô e o terreiro da sua infância, as alegrias e as peraltices da criança, tendo o 

cão em uma postura de guardião. Coloca nas cordas de seu balanço o amarelo e usa 

o verde no gramado e na escrita. “O amarelo é a cor da luz, do ouro, da intuição. O 

verde é a cor da natureza do crescimento.” (CHEVALIER, 2007, p. 280) 

 

Marta busca seus recursos saudáveis na figura afetiva do avô e nas situações alegres 

da sua infância. 

 

 

 

 

                              Figura 7. Árvores 

 

 “O verde é a cor da natureza, do crescimento. Do ponto de vista psícológico , indica a 

função de sensação (função do real), a relação entre o sonhador e a realidade.” 

(CHEVALIER, 2007, p. 280) 



 

O marrom “ [...] indica a importãncia dada “às raizes”, ao lar, à casa, é a segurança 

gregária e familiar. (CATARINA, 2009, p. 95) 

  

Símbolo da vida em perpétua evolução e em ascensão para o céu, 
ela evoca todo simbolismoo da verticalidade. ... Reúne todos os 
elementos: a água que cirula com sua seiva, a terra integra-se ao 
sseu corpo através das raízes, o ar lhe nutre as folhas, e dela brota o 
fogo quando se esfregam seus galhos em contra outro. 
(CHEVALIER, 2007, p. 307) 

  

Outra característica das árvores que aparecem na figura são os frutos que são 

“Símbolo de abundância, que transborda da cornucópia da deusa da fecundidade ou 

das taças dos banquetes dos deuses.” (CHEVALIER, 2007, p. 453) 

 

A árvore é um simbolo relacionado à ligação materna. As árvores nessa figura 

simbolizam um avanço na caminhada no decorrer do processo arteterapêutico. Sua 

produção nesse momento demonstra a chegada de Marta na idade adulta, quando faz 

uma ligação da relação com a mãe e as duas árvores, a mais velha sempre 

sobressaindo a mais jovem em tamanho e frutificação. Apesar de estar a frente em 

sua caminhada a árvore filha ainda não se mostrou frondoza como mulher e mãe.   

 

 



                                Figura 8. O feminino 

 

Marta acredita ter materializado seu lado feminino que traz a luz, mas o símbolo 

feminino ainda sangra. Uma mulher que não está inteira. (ainda há muitas questões 

referentes ao seu feminino a serem trabalhados e elaborados.) 

 

“A luz é relacionada com a obscuridade para simbolizar os valores complementares ou 

alternantes de uma evolução.” (CHEVALIER, 2007, p. 567) 

 

O vermelho remete a cor do sangue e nesse desenho foi colocado em grande 

quantidade. Para CATARINA (2009, p. 90) “O uso elevado do vermelho significa 

impulsividade, explosividade, nervosismo, confusão, desespero, descarga impulsiva 

de difícil controle, temperamento colérico, irritadiço.” 

 

 

                                Figura 9. Grávida de si mesma 

 

Um momento que se explica com as palavras escritas por Marta, beleza, orgulho, 

felicidade.  

Nessa parte demonstra com a foto da gravidez estrar surgindo um momento novo, 

grávida de si mesma. Coloca tqambém o peixe que históricamente associa-se ao 



nascimento, à restauração. “Além disso, o peixe é ainda símbolo de vida e de 

fecundidade, em função de sua prodigiosa faculdade de reprodução e do número 

infinito de suas ovas.” (CHEVALIER, 2007, p. 704) 

 

 

 

                                 Figura 10. O nascimento  

 

Marta revela seu carinho e amor pelo avô e apresentando de forma forte a mão aberta. 

 

A mão é como uma síntese, exclusivamente humana, do masculino e 
do feminino; ela é passiva naquilo que contém;ativa no que segura. 
Serve de arma e de utensílio; ela se prolonga através de seus 
instrumentos. Mas ela diferencia o homem de todos os animais e 
serve também para diferenciar os objetos que toca e modela. 
(CHEVALIER, 2007, p. 592) 

 

Marta consegue  chegar ao nascimento e descreve o trabalho parto como normal, 

tranquilo e feliz. Marta carimba uma mão marcando sua existência e agradece ao avô 

que foi a pessoa que deixou marcas no seu desenvolvimento. 

 

A mão que Marta coloca em sua produção confere uma nova fase, como também 

confirma no trabalho de parto quando refere, "o parto foi normal..." se ver se admirar 

como mulher mais inteira.  Passar pelo canal do nascimento significa passar de um 

lugar a outro, portanto, Marta confirma uma nova forma de olhar a vida.   



  

 

 

 

                                     Figura 11. O caminhar  

 

As mãos passam a segurar de forma delicada a maçã que simbolicamente é usada em 

vários sentidos. 

 

 ... frutos de imortalidade; ... maçã consumida por Adão e Eva; ... 
Trata-se portanto, em todas as circunstância de um meio de 
conhecimento, mas que ora é fruto da Árvore da Vida, ora o da 
Árvore di Conhecimento do bem e do mal: conhecimento unificador, 
que confere a imortalidade, ou conhecimento desagregador, que 
provoca a queda.(CHEVALIER, 2007, p. 572) 

 

O fruto que Marta apresenta como símbolo do feminino pode ser entendido também 

como fonte de alimento. O que marca nesta materialização são a segurança e firmeza 

ao aprender a andar após o nascimento. 

 

 Ao verbalizar se colocou como uma mulher decidida e confiante naquele momento. 

Uma pessoa feliz.  

 



 

                        Figura 12. Criança feliz muito amada.   

 

A imagem veio re-significar a criança que não pode permanecer junto aos pais na sua 

primeira infância e que é representada de forma alegre e vibrante. Destaca-se o 

amarelo. “O amarelo cor do ouro e do sol, possui uma virtude mágica.” (CHEVALIER, 

2007, p. 278) 

 



 

                       Figura 13. Oasis   

  

Mar. Símbolo da dinâmica da vida. Tudo sai do mar e tudo retorna a 
ele: lugar dos nascimentos, das transformações e dos renascimentos. 
Águas em movimento, o mar simboliza um estado transitório entre as 
possibilidade ainda informes as realidades configuradas, uma 
situação de ambivalência, que é a de incerteza, de dúvida de 
indecisão, e que pode se concluir bem ou mal. (CHEVALIER, 2007, 
p. 592) 

 

Segundo Marta esse é o cenário que escolheu para viver e sentir-se imbuida pelo 

sentido das palavras colocadas.  

 

A imagem também apresenta árvores e céu. “ o céu é uma manifestação direta da 

transcendência, do poder, da perenidade, da sacradlidade: aquilo que nenhum vivente 

da terra é capaz de alcançar.” (CHEVALIER, 2007, p. 227) 

 

 



 

                  Figura 14. Nascimento das filhas 

Marta parou para reviver a gravidez e nascimento das filhas longe das dificuldades, só 

a alegria e a felicidade tem espaço nesse momento. Apresenta em seguida o brilho da 

estrela e inúmeras cores. Expressa como Marta se sentia ao vivenciar a maternidade. 

 

 

                               Figura 15. Explosão de felicidade 

 

A alegria é apresentada em forma de flores e com a grande estrela. 

 

 ... o nascimento da flor a partir da terra e da água (lótus) simboliza o 
da manifestação. ... São João da Cruz faz da flor a imagem da virtude 



da alma. (p.437) ... A estrela flamejante de cinco pontas é o símbolo 
da manifesação central da Luz, do centro místico, do foco ativo de um 
universo em expansão. (CHEVALIER, 2007, p. 404) 

 

Nesse momento suas lembranças se voltaram para as filhas, expressou com cores 

alegria e brilho, a forma como as vê. Após falar de forma vibrante sobre as filhas 

verbalizou o quanto foi difícil para elas a separação dos pais e como o relacionamento 

com as filhas estava ficando difícil. Nesse momento Marta demonstrou sentir-se 

incapaz frente as dificuldades com as filhas.    

 

Marta usou a criatividade para materializar o que se apresenta a nível consciente. 

Entrou em contato com a separação conjugal, mais uma perda em sua história 

carregada de dores pelo rompimento de um vínculo significativo.  

 

 

Uma tomada de atitude está demonstrada na palavra separação no momento em que 

ela separa a palavra. Um novo olhar levando à Ação.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ação e reconstrução 

 

Ação e movimento. Mover-se em qualquer direção, ir e vir. Marta considera essa 

mudança como um presente, uma recompensa que trouxe novas possibilidades. 

 



 

 

                                   Figura 17. O futuro 

 

Expressa a recompensa associada a um equilíbrio e novas possibilidade profissionais 

e sociais. 

 

 

Figura 18. Vencedora 

 

Consegue visualizar uma mulher vencedora. Entende que é necessário agir frente às 

dificuldades pessoais e familiares.  

 

 



6.4. O USO DA ARTETERAPIA NO ATENDIMENTO FAMILIAR 

 

O processo terapêutico, de forma sistêmica, incluiu as filhas e ex-marido de Marta. De 

forma inusitada Cláudio foi até o consultório, apresentando como queixa a 

necessidade de resgatar o carinho e o convívio saudável com as filhas, pois a relação 

aos poucos se desgastava desde a separação conjugal.  

 

Cláudio recebeu a informação de que por questões éticas a única possibilidade seria 

incluir toda a família no processo arteterapêutico caso Marta concordasse. Ele gostou 

da idéia por entender que a relação da mãe com as filhas também merecia cuidados. 

Nesse momento ficou ciente que somente a partir da conversa com Marta e aprovação 

da mesma seria possível retomar o diálogo com ele.  

 

Marta aceitou prontamente a sugestão. E a sessão com Cláudio foi marcada. Para dar 

Inicio a caminhada da Arteterapia no atendimento familiar a opção foi um primeiro 

movimento com sessões individual com Cláudio.  

 

O processo terapêutico caminhou, passando a ter como foco a família Silva. Cláudio 

compareceu para a primeira sessão e foi verbalizado o contrato inicial firmando 

compromisso sobre como seriam os encontros. Em um primeiro momento ele viria 

para sessões individuais, em seguida reuniria com Marta e no terceiro momento com 

as filhas sendo alternado se necessário. Firmado o contrato marcou-se dia e hora para 

o inicio a construção do genograma de Cláudio que em seguida seria colocado junto 

ao de Marta quando fariam a junção dos genogramas, seguido quando seria  

simbolizado o casamento, o nascimento das filhas, a separação conjugal bem como as 

relações familiares. 

 

Nas três sessões seguintes Cláudio construiu seu genograma. A primeira parte que é 

a montagem da estrutura trouxe as alegrias da infância. Pode rever toda caminhada 

dos pais e avós. Um momento de proximidade com suas origens podendo identificar 



cada membro da família e a forma como se relacionam ou relacionaram. Uma 

experiência que acessou também as perdas que marcam sua vida. 

 

 

              Figura 19 - Genograma de Cláudio. 

 

Cláudio vem de uma família muito unida com doze irmãos. A mãe de Cláudio morreu 

no parto. O pai casou-se novamente, desta união nasceram dois filhos. Ele conta que 

seu pai sempre foi muito amoroso passaram por momentos difíceis, mas sempre 

unidos. Ele foi o sexto filho do casal e cresceu sendo considerado por muitos da 

família como o mais feio. Sempre foi muito tímido o que não impediu de sair do interior 

para estudar e, ao surgir oportunidade entrou para um hospital no cargo de 

enfermeiro, deu continuidade aos estudos ingressando na faculdade de medicina. 

  

Para complementar o genograma Marta e Cláudio se reuniram simbolizando o núcleo 

familiar, o nascimento das filhas e as linhas de relacionamento. Esta foi uma sessão 

que propiciou aos dois dialogarem sobre a forma como conduziram a relação durante 

os vinte e um anos que viveram juntos reconhecendo um dos grandes motivos da 

separação, até então não observado por nenhum deles e assim relataram: “nos 

separamos pelas coisas que não dissemos.” Um momento que marcaria para sempre 

a vida de ambos, oportunizando uma nova caminhada regada por mais carinho, 

compreensão e respeito. 



 

 

             Figura 20. A família 

 

Da união de Cláudio e Marta nasceram duas filhas, Lúcia e Cláudia. Algum tempo 

depois acolheram a jovem Tânia que passou a fazer parte da família. Os pais 

consideram a relação com as filhas bastante forte apesar das dificuldades que estão 

enfrentando. Tânia tem relacionamento mais forte com Marta, que afirma considerá-la 

como filha, já Cláudio não a representa da mesma forma. Ao simbolizar a separação 

conjugal Cláudio mostrou graficamente que se separou de toda a família de Marta. 

 

Já com o genograma completo era o momento propício para incluir as filhas numa 

sessão onde os pais apresentariam o genograma  e falariam dos sentimentos abrindo 

mais uma porta para o diálogo. O uso do genograma no processo arteterapêutico 

possibilitou a família relembrar sua história e com ele fortalecer laços e entender a 

dinâmica familiar.  

 

O trabalho de Arteterapia com família passava por um momento ímpar, espaço 

arteterapêutico pais separados há seis anos reunidos em prol do mesmo objetivo, 

fortalecer os laços com as filhas.  

 

Entendendo que um modelo de família com estas características exige um caminho 

que se adéqüe e permita que os encontros sejam harmoniosos. Uma nova proposta de 



trabalho se fez necessária, intercalar os atendimentos permitindo que os membros da 

família se colocassem enquanto indivíduos e entendessem suas limitações para que 

fosse possível se colocarem no grupo familiar de forma saudável e construtiva. 

 

A família se reuniu em mais uma sessão quando dialogaram sobre as dificuldades e 

expectativas. As filhas falaram sobre a necessidade de melhorarem a convivência, 

aprenderem a ouvir, entender e respeitar os sentimentos. Reclamaram da falta de 

tempo do pai para estar com elas. Trouxeram as dores das perdas, e a insatisfação 

com a desorganização financeira da família. Ao se reportarem à mãe reclamaram da 

organização da casa, da falta de divisão de tarefas, e do exercício da maternidade. Em 

todas as colocações trouxeram exemplos que tornaram as declarações irrefutáveis.  

 

Frente às colocações a terapeuta propôs, para os membros da família, fazer uma 

reflexão sobre o papel de cada um dos membros na relação familiar e a forma como 

enfrentavam as dificuldades. Outro ponto foi um olhar para si mesmo reconhecendo os 

valores, os sentimentos e as dificuldades. Para esta atividade pediu que relembrassem 

a infância reservando alguns minutos na semana para brincarem com bolhas de 

sabão. Usando a imaginação cada um deveria partir em uma viagem de carona na 

bolha de sabão. Conseguindo chegar ao interior da bolha se sentiriam protegidos das 

interferências externas e conseguiriam acessar os sentimentos mais profundos e 

identificar o que deveria ser transformado. Um caminho para penetrarem no processo 

de individuação. 

Na sessão seguinte, em resposta a família trouxe o retorno da reflexão que havia sido 

proposta na sessão anterior. Colocaram suas dificuldades. A terapeuta motivou um 

diálogo e propostas para que o grupo pudesse caminhar com o olhar no presente. 

 

A terapeuta apresentou uma proposta para as próximas sessões que abriria espaço 

para o novo, levando a família a reconhecer a necessidade de estar no presente 

construindo sua história. Juntos, terapeutas e clientes definiram que as atividades 

aconteceriam com a família, porem estariam no setting arteterapêutico hora juntos e 

hora separados durante todo o processo usando a técnica expressiva “Linha da vida” 

que seria desenvolvida em duas sessões individuais para os membros da família e 

uma sessão com a presença de todos quando apresentariam os trabalhos. 



 

No trabalho com técnicas expressivas, a linguagem simbólica pela 
qual o inconsciente se expressa emerge por meio das diferentes 
técnicas, dando acesso à mente inconsciente do cliente. O processo 
arteterapêutico, assim como o processo simbólico, acontecem na “... 
vivência na imagem e da imagem. JUNG (apud. MONTEIRO, 
2009, p. 31)  

 

Na sessão os materiais plásticos a serem utilizados e o passo a passo da técnica 

expressiva foram apresentados.   

 

No setting arteterapêutico, o sujeito encontrará os suportes 
necessários para a criação de imagens. Tais imagens serão 
mensageiras de símbolos, pelos quais poderá ser dar uma 
comunicação de níveis psíquicos mais profundos com a consciência. 
Por meio da compreensão das mensagens contidas nos símbolos, 
abriremos possibilidades de transformação pessoal e resolução de 
situações de desequilíbrio. (COUTINHO, 2009, p. 60) 

 

Para construção da Linha da vida os materiais foram colocados ao alcance dos 

clientes, foi usado linha de novelo, lápis de cor, giz cera, cola e cartolina. Após a 

sensibilização foi dada a consigna. A linha seria usada para marcar sobre a cartolina a 

caminhada da vida de cada, com seus altos e baixos, conflitos e alegrias, um caminho 

que iniciaria em algum momento da infância que fosse significativo e encerraria 

representando o momento atual.  Após ser marcada a trajetória com a colagem da 

linha os momentos marcantes, alegres ou tristes deveriam ser representados por um 

símbolo em seguida trariam sentimentos e sensações vivenciados durante a execução 

da “Linha da Vida”.   

 

O próximo movimento trouxe cada membro da família para sessões individuais onde 

foi construída a Linha da Vida de cada um permitindo que acessassem suas 

lembranças.   

 

6.5. A LINHA DA VIDA  



 

O uso de instrumentos que possibilita a execução de uma tarefa dentro do setting 

terapêutico abre um espaço para uma nova forma de ver a vida. “Ter nas mãos as 

linhas do próprio destino, que é o que essa atividade propõe, tirar a pessoa da 

condição de vítima das circunstâncias que permeiam a sua história, colocando-a na 

posição de co-autora de seus enredos existenciais”. (BERNARDO, 2008, p. 15).  

 

Essa grande caminhada da família foi dividida em quatro etapas a primeira sendo as 

três primeiras realizadas em sessões individuais e a quarta reunindo todos os 

membros. Para que os membros fizessem essa viagem tendo nas mãos a linha da 

própria vida foi oferecido um fio maleável, papel, tinta, lápis colorido, giz cera, massa 

de modelar oportunizando a cada um usar o material com o qual se identificasse.  

  

Na primeira etapa o fio sendo colado no papel em movimentos que representassem os 

vários momentos da vida, os altos e baixos bem como os conflitos, as dores e as 

alegrias. 

 

Na segunda etapa usariam os materiais oferecidos para colocar na linha da vida 

desenhos que estariam simbolizando os momentos mais importantes para cada um. 

 

Já a terceira seria dedicada à verbalização individual, os sentimentos e sensações. 

Na quarta etapa o grupo familiar se reuniria para socializar a caminhada. 

   



 

                  Figura 21. Pai caminhando pela linha da vida 

   

“O Sol é a fonte da luz, do calor, da vida. Seus raios representam as influências 

celestes – ou espirituais recebidas pela Terra.” (CHEVALIER, 2007, p. 836) 

 

Nuvem – “Seu simbolismo está ligado ao de todas as fontes de fecundidade; chuva 

material, revelações proféticas, teofanias.” (CHEVALIER, 2007, p. 648) 

 

Cruz – “A cruz tem, ... uma função de síntese e de medida. Nela se juntam o céu e a 

terra ...Nela se confundem o tempo e o espaço ... Ela é o cordão umbilical jamais 

cortado, do cosmo ligado ao centro original.” (CHEVALIER, 2007, p. 309) 

 

Cláudio inicia sua caminhada com o sol representando os momentos felizes de sua 

infância. Já no inicio traz o menino feio e desajeitado e o sofrimento pela perda da 

mãe. Continua caminhando rumo à sua formação profissional chegando ao sucesso. O 

caminho mostra as quedas e as novas perdas, culminando com a separação e as 

perdas financeiras. Cláudio termina a caminhada simbólica retomando o sol que 

simboliza, nessa etapa, o recomeço.  

 

Poucos dias após a construção da linha da vida Claudio retornou ao consultório 

pedindo para ser atendido, precisava falar do que havia acontecido após a última 

sessão. Ele iniciou uma encenação do que havia acontecido no hospital. Cláudio fez 



um procedimento cirúrgico e antes de iniciar a paciente pediu que ele, ao sair, 

apanhasse com a pessoa que estava na sala de espera o dinheiro com o pagamento 

pelos seus serviços. Ao sair Cláudio sentiu um grande constrangimento em abordar a 

pessoa. Ficou andando de um lado para o outro e apanhou o envelope 

sorrateiramente guardando-o na pasta imediatamente e saindo rapidamente da sala. 

Ao chegar ao elevador respirou e teve um insight. “A vida toda estive operando 

tentando salvar a vida da minha mãe, como poderia cobrar dela ou usar o dinheiro que 

eu ganhava, de alguma forma eu o perdia”.  

 

A terapeuta convidou Cláudio a sentar-se junto à mesa, ofereceu corante líquido, água 

e papel. Pediu que imaginasse uma figura e fosse colocando o corante, acrescentando 

água e segurando a folha fazendo os movimentos necessários para que o líquido 

fosse se movendo e o desenho sendo construído. Tentou e não formou a figura 

esperada, dialogaram sobre o quanto não se pode ter controle sobre muitas coisas e 

sobre a necessidade de seguir em frente vivendo o presente de forma intensa. 

 

 

 

      Figura 22.  Impossibilidades 



 

O uso do corante permite que conteúdos emocionais sejam acessados principalmente 

quando usado na forma líquida sobre o papel. O cliente se deparou com a 

impossibilidade de controle mas levou como reflexão do quanto é importante tornar-se 

consciente do que nos impede de caminhar e decidir direcionar as energias para o 

novo.  

 

 

      Figura 23. Mãe caminhando pela linha da vida 

 

 

Ao interagir com sua produção Marta mergulha cada vez mais em uma riqueza de 

símbolos. Estão presentes sol, estrela, casa, montanha flores e barca em um colorido 

vibrante.  

 

A barca é o símbolo da viagem, de uma travessia realizada seja 
pelos vivos, seja pelos mortos [...] A vida preseente também é uma 
navegação perigosa. Desse ponto de vista a imagem da barca é um 
símbolo de segurança. A estrela flamejante de cinco pontas é o 
símbolo da manifestação central da luz, do centro místico, do foco 
ativo do universoem expansão [...] ela representa o homem 
regenerado, radioso como aluz, em meio as trevas do mundo 
profano. A casa é também um símbolo feminino, com o sentido de 
refúgio, de mãe, de proteção, de seio maternal. (CHEVALIER, 
2007, p. 121, 122,404, 197). 

 



Outros símbolos  

 

Flores – “A flor é idêntica ao Elixir da vida; a floração é o retorno ao centro, à unidade, 

ao estado primordial.” (CHEVALIER, 2007, p. 437) 

 

Estrela – “A estrela flamejante de cinco pontas é o símbolo da manifestação central da 

luz, do centro místico, do foco ativo de um universo em expansão.” (CHEVALIER, 

2007, p. 404) 

 

Sol – “Além de vivificar, o brilho do sol manifesta as coisas, não só por torná-las 

perceptível...” (CHEVALIER, 2007, p. 836) 

 

Marta se emociona ao simbolizar e relatar sua caminhada. Ela inicia demonstrando 

alegria, conflitos e dor, porém traz flores para simbolizar o nascimento da irmã que é 

uma pessoa muito querida.  

 

Marta acessa as lembranças de um tio com quem era muito ligada e se entristece ao 

lembrar como ele sofreu vítima de preconceitos por sua opção sexual.  Passou por 

momentos tranquilos e em outros presenciou muitas brigas dos pais. Lembra que 

sempre foi vista como muito inteligente por todos os familiares. O brilho do sol o céu 

azul foram interrompidos com a morte do avô que sempre foi a pessoa que a acolhia. 

A alegria retorna ao ser aprovada no vestibular. Tudo muda, casamento, mudança, 

nascimento das filhas..., mas veio a separação desordenando sua vida como em uma 

explosão. Relata que as cores na explosão representam o momento em que se 

encontra frente às mudanças necessárias. 

  

  



 

       Figura 24. 1ª Filha caminhando pela linha da vida  

  

Lúcia inicia a caminhada simbolizando o nascimento da irmã com uma estrela. 

Continua pelo caminho mostrando com o movimento da linha a existência de conflitos, 

mas relata estar sempre com a irmã, se protegendo e brincando como toda criança. O 

auge de sua história está marcado pela sua festa de quinze anos. Uma alegria que se 

transforma em seguida, na mesma semana os pais se separam e é  quando o pai 

perde todo dinheiro que tinham. Os símbolos usados, como a careta e o vaso 

sanitário, mostram com clareza a raiva e a tristeza vivida por Lúcia. Em seguida surge 

um embolar das linhas mostrando a perda da melhor amiga que se deu em um 

acidente trágico. 

 

Ao observar sua produção, Lúcia percebe que as mudanças estão representadas na 

explosão de cores que surgem com as estrelas no momento em que marca o novo em 

sua linha da vida. 

 



 

                    Figura 25. 2ª Filha caminhando pela linha da vida 

 

A fala de Cláudia relata, com muita emoção, o caminho percorrido na linha da vida, a 

dor por estar distante do pai e seu apego com a irmã. Inicia a falar sobre a 

representação simbólica dizendo: 

 

Papai indo para o trabalho e eu pedindo que ele não fosse. Ele 
trabalhava muito, quase não tinha tempo para mim, mas ele era 
alegre e brincalhão. A empregada que ficava conosco teve um bebê 
eu gostava muito dela, mas teve umas coisas e mamãe a despediu. 
Foi muito triste também quando o pai da minha amiga morreu. 

 

Meu pai se tornou dono de uma grande empresa, muitas festas, muito 
dinheiro, mas ele perdeu tudo e as coisas ficaram difíceis. Três dias 
depois do aniversário da minha irmã meu pai pediu a separação, 
morou lá em casa um tempo depois foi para outra casa. 

  

Ouvia dizer que eu seria modelo, eu não queria, todos achavam pelo 
meu tamanho. Fiz curso, comecei a trabalhar não recebia, vinham 
com desculpa de promoção da imagem e eu sei que é balela, papai 



brigou com a agência e eu parei de trabalhar. Mamãe conseguiu 
trabalho e as coisas começaram a melhorar financeiramente. Fui para 
outra agência, tentei novamente (dieta, massagem, etc.), mas não 
deu certo. 

 

Minha irmã e eu passamos a sair juntas, ela começou a namorar, 
conheci o namorado, ele é ótimo. Os amigos da minha irmã quando 
eu não vou perguntam por mim. Eu e minha irmã fizemos vários 
passeios, acampamos, passamos o carnaval fora, fomos para casa 
de praia do namorado da minha irmã no aniversário dela. Fomos à 
São Paulo com meu pai, ele foi para um congresso e nós fomos 
visitar o nosso avô que estava doente, foi muito bom o passeio. 

 

Na construção da linha da vida percebe-se a necessidade de Cláudia de estar junto da 

família e de resgatar um relacionamento afetivo com o pai. Essa necessidade dará a 

ela a certeza de pertencer e sair da adolescência de forma segura para individuar-se e 

seguir com a sua história. 

 

A família dá a seus membros o cunho da individualidade, mas essa 
experiência de identidade única depende de como foi vivenciado e 
aprendido, no seio da família, o sentido de pertencimento e o sentido 
de ser alguém separado. A família é, portanto, o laboratório em que 
tais ingredientes são misturados e administrados. Á a matriz da 
identidade. (ROSSET, 2007, p. 127). 

 

6.6. A ARTETERAPIA REUNINDO A FAMÍLIA 

 

A sessão seguinte reuniu toda a família. Foi um momento em que todos apresentaram 

seus trabalhos e fizeram pontuações permitindo que conhecessem as dores, alegrias 

e as esperanças uns dos outros. No final da sessão fizeram considerações sobre as 

mudanças que estavam acontecendo nos relacionamentos e traçaram um novo 

caminho onde os pais mesmo separados passariam a dialogar mais sobre as filhas 

buscando soluções para os problemas que surgissem. O pai abriria espaço na agenda 

para estar com as filhas e elas se comprometiam a cumprir suas obrigações como 

estudantes e estariam prontas a ouvir mais os pais.  

 



Cláudio entendeu a necessidade de estar mais presente na vida das filhas, ouvindo 

mais e sendo mais responsável com o pagamento das dívidas. Marta entendeu o 

quanto vinha se colocando como irmã e amiga de Cláudia e Lúcia deixando as 

responsabilidades inerentes à maternidade adormecidas, permitindo assim que as 

filhas ficassem sem norte. As filhas iniciaram uma conversa com os pais sobre o futuro 

profissional, já com um olhar de confiança e respeito. Ao final da sessão pais e filhas 

se emocionaram e assumiram o compromisso com o diálogo e o cuidado. 

 

6.6.1. As Pedras na nova caminhada paterna 

 

Através dos tempos, a pedra manteve sua importância simbólica, 
como marco comemorativo, lápide ou escultura. Pode ser uma 
metáfora tanto daquilo que dá início e base para algum processo (a 
pedra fundamental) quanto como o que finaliza (a pedra angular- 
chave da abóbada), os pontos de maior importância. Pela sua 
característica de imutabilidade, é considerada um símbolo do 
conhecimento, da estabilidade. GAGO (apud. PHILIPPINI, 2008, 
p. 23) 

 

A sessão seguinte foi um momento dedicado às mudanças que Cláudio afirmou serem 

necessárias em sua vida. Para essa sessão pedras brancas, pinceis  e tinta foram os 

materiais utilizados.  

 

Cláudio  recebeu um saco de pedras brancas de onde escolheria algumas que 

estariam representando todas as coisas a serem resolvidas possibilitando mudanças e 

uma convivência harmoniosa com as filhas, novas metas em sua vida. 

 

Em uma mesa haviam potes de tintas de todas as cores e pinceis para que fose 

possível dar cor e significado às pedras que seriam levadas com ele. Segundo 

BERNARDO (2008, p.137) “... pintando pedras aprendemos também a extrair algum 

aprendizado de nossas dificuldades, e podemos a partir daí encontrar um belo lugar 

para elas em nossa caminhada, que a embeleze ao invés de dificultá-la.” 

 



 

 

 

                            Figura 26. As pedras  

 

As pedras foram cuidadosamente pintadas e ao terminar Cláudio trouxe o significado 

de cada uma delas verbalizando: 

 

Escolhi a vermelha por parecer um pé mostrando que minha 
caminhada não pode parar. Coloquei nela o vermelho que me lembra 
o sangue e a vida. Esta pedra eu não vou jogar fora, estará sempre 
próxima para que eu não perca a direção e o foco. Na pedra menor 
eu coloquei o preto só na parte superior, representando as coisas 
fáceis e que serão resolvidas logo. A pedra maior está toda preta, ela 
representa as dívidas que contraí ao longo dos últimos anos. Vou 
eliminar todas elas e assim que concluir todos os pagamentos esta 
pedra será jogada no fundo do mar para que não volte mais para 
minha vida. A preta e verde representa o meu relacionamento atual. 

  

Cláudio sinaliza, com suas decisões, ter encontrado o caminho para estar no presente 

em contato consigo mesmo e com tudo que o rodeia. No presente sua motivação não 

está fixada nas experiências do passado. É possível dizer que ele realmente 

vivenciou, entregou-se e apropriou-se do processo terapêutico permitindo-se na 

totalidade, valorizando ao entender/perceber as mensagens trazidas à consciência 

sendo elucidadas através dos símbolos. “... quando se dá a essa mensagem do 



inconsciente a devida importância, ela pode sinalizar obstáculos, preparar para 

situações críticas, apontar possibilidades, servir como guia da jornada”. Gago (apud. 

PHILIPPINI, 2008, p. 27) 

 

6.6.2.  Mãe e filhas construindo Jardins. 

  

A preparação do setting terapêutico para essa sessão foi feita cuidadosamente em 

busca de um trabalho de equipe que permitisse um momento significativo nesse 

reinício de relacionamento. Foi preparada uma mesa com uma diversidade de 

materiais. Para Bernardo (2008, p. 37) “... essa vivência ajuda ainda a trabalhar 

valores como respeito mútuo, cooperação, cidadania, e ética nas relações e a 

responsabilidade social”. 

  

 

            Figura 27. Novas possibilidades 

 



          

 

Figura 28. Jardim I                                           Figua 29. Jardim II  

  

A confecção de um jardim em família possibilita uma reflexão sobre os valores 

que alicerçam o grupo familiar. Na construção do jardim se reuniram Marta, 

Lúcia e Cláudia. A terapeuta sugeriu a construção a partir do jardim interior. A 

sessão se iniciou com um relaxamento a partir da música “som da natureza”. 

Em seguida elas iniciaram a construção dos seus jardins.  

 

Os membros da família ao apresentarem o jardim colocaram em evidência 

competências e potencialidades de cada uma, experiências que pareciam estar 

esquecidas vieram à tona. Os jardins trouxeram várias lembranças e reavivaram a 

relação mãe e filhas na qual diálogo e respeito se fizeram presentes.  

 

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 ampliado 
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. (BERNARDO, 2008, p.70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A família após o processo de separação passa por dificuldades que perpassam pela 

readaptação dos indivíduos, e o relacionamento dos mesmos. Pais e filhos ao 

formarem novos sistemas familiares se vêem despreparados e em uma linha tênue 

que leva ao conflito.  

 

O caso acompanhado nesta pesquisa demonstra a contribuição da Arteterapia no 

trabalho com família em dificuldades de relacionamento com as filhas após o processo 

de separação conjugal. O novo modelo familiar não os impediu de buscar 

acompanhamento arteterapêutico e se reunirem ultrapassando as barreiras da 

separação. Pais e filhas em um reunir para unir, um encontro eliminando os 

desencontros. 

 

O processo terapêutico os levou a refletir, observar, interagir, dialogar e elaborar, 

promoveu um olhar para as próprias experiências ampliando assim o conhecimento de 

si mesmo. A linguagem expressiva levou ao despertar da consciência, e o ganho de 

significados dos conteúdos simbólicos.  

 

Os resultados se manifestaram a cada sessão. Ao compreender a dinâmica familiar  

cada um dos membros pôde entender sua história como indivíduo e como parte do 

grupo familiar  e acionar recursos necessários para superar os conflitos internos e 

relacionais. O processo arteterapêutico experenciado pela família Silva demonstrou 

ser valioso na forma de comunicação e um instrumento mágico para alavancar 

mudanças individuais e familiares. A Arteterapia familiar caminhou em direção à 

reorganização, potencializando os membros da família para que entendessem a 

estrutura familiar. 

 



A Arteterapia ajudou a família na construção de uma dinâmica adequada ao novo 

paradigma em que se encontram inseridos. Foi através da expressão e criatividade 

que a família atingiu a ressignificação das dores e perdas.  Podemos afirmar que a 

Arteterapia foi um divisor de águas na história da família Silva, que segue sua 

caminhada com um sentir, um pensar e um agir mais consciente sempre presente no 

presente. 

 

Viver a grande aventura “família” nessa nova configuração aqui retratada exigiu 

ressignificações e transformações. Um novo olhar, acolhimento verdadeiro e 

mudanças de comportamento contribuíram significativamente para a continuidade e 

fortalecimento das relações após a separação conjugal. Ao se despir de conceitos e 

regras estabelecidas ao longo da relação se permitindo viver o aqui e agora as 

mudanças surgem permitindo uma nova roupagem com menos grau de sofrimento 

para família.   

 

Um movimento de entrega durante todo processo terapêutico permitiu que sonhos, 

valores fossem compartilhados, o afeto fosse mantido, ao buscar o equilíbrio as 

mudanças surgiram promovendo o crescimento. 

 

Uma família em sofrimento não visualiza saída, se apresenta paralisada com a 

sensação de ter esgotado todos os recursos e possibilidades, nesse momento o 

espaço arteterapêutico que é o espaço sagrado, o vaso alquímico um lugar onde 

cuidaram e foram cuidados desenvolveram o sentimento de pertencerem e estarem 

em comunhão. Uma caminhada em que a família em contato com a Arteterapia pode 

ter seus recursos acionados e desafiados para as mudanças necessárias. 

 

A prática da Arteterapia facilita a decifração do mundo interno, o 
confronto com as imagens e a energia psíquica que aí se 
configuram. A compreensão destas formas simbólicas possibilita o 
confronto com o inconsciente e a tomada de consciência de seus 
conteúdos, pois o mundo das emoções e o mundo das coisas 
concretas não estão separados por fronteiras intransponíveis. 
DINIZ, (2009, p. 32.) 

 



Vale ressaltar a grandiosidade do processo arteterapêutico com família e que esse se 

torne e de uma riqueza impar no momento em que o Arteterapeuta se emociona e 

deixa tocar-se pelo sofrimento dos clientes, um trabalho contínuo aperfeiçoado dia 

após dia, sem deixar de ser humano, um receber e dar a cada troca, em cada 

momento onde as experiências são compartilhadas com a família. 

 

A família é o espaço de crescimento, pertencimento e individuação, mesmo com todas 

as mudanças, perdas, desafios e conquistas e nele que se aprende os primeiros 

passos, o sorriso, as lágrimas e a lutar pelos objetivos. 
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